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SHORT ANSWERS                                        name :                               

       
 

Answer the questions :                                                               
 

1)           Is Halloween in April ?    ………………………….. 

2)           Is it raining today?  ………………………………… 

3)           Do you speak German?    …………………………... 

4)           Can you use a computer?  …………………………. 

5)           Is the elephant a big animal?   …………………….. 

6)           Are you going to write an e- mail to your friend?  …………………… 

7)           Do you read books?  ………………………….. 

8)           Is Harry Potter your favourite film?  …………………………… 

9)           Can you play golf ? ………………………….  

10) Were you ill last month?  …………………. 

11) Are you tall? ……………………………… 

12) Have you got your own bedroom?  ………………………… 

13) Are you good at Maths?  ……………………………. 

14) Do you like bananas? ………………………….. 

15) Is your mum going to make a pizza? ……………………….. 

16) Did you hear the news?  ………………………. 

17) Have penguins got wings?  …………………………. 

18) Has your dad got blue eyes?  ………………………… 

19) Are there any plants in your room?  …………………. 

20) Is your Biology teacher a man? ……………………… 

21) Is Christmas in December? ……………………….. 

22) Can the ostriches fly? ……………………………… 

23) Have you got a mobile phone?  …………………………. 

24) Does your father drink wine?  ……………………………. 

25) Do you usually get up at 6 o´clock?  ………………………. 

26) Are you wearing a sweatshirt?  ………………………….. 

27) Is your birthday in May?  ………………………………. 

28) Did you go to the cinema last week?  …………………………… 

29) Can you spell your name?  ……………………………… 

30) Did it rain yesterday ?  ……………………………….. 
 

           

                       
 

                            

REMEMBER : 

in positive answers  we use  ……………….. 

form of the verb 

in negative answers we use  ………………... 

form of the verb 



                                              

Cílová skupina: žáci 13 - 14 

 

Cíl aktivity:  opakování krátkých kladných a záporných odpovědí 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace: 15 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. samostatná práce – žáci odpoví na všechny uvedené otázky podle skutečnosti 

- procvičení přítomného času jednoduchého a průběhového, minulého času jednoduchého 

a budoucího času vyjádřeného vazbou s going to 

2. společná kontrola, oprava chyb ( ústně ) 

3. doplnění tabulky REMEMBER 

                                        in positive answers  we use  long ( full ) form of the verb 

                                        in negative answers we use  short  form of the verb 

 

 

 

 při přípravě pracovního listu byly použity obrázky ze souboru Klipart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


