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Everyday English seznámeni s frázemi, které se používají když žádáme o radu nebo 

ji poskytujeme. V prvním cvičení tohoto pracovního listu mají žáci za úkol napsat 

fráze, které mají stejný význam jako fráze zadaná. Ve druhém pak napíší dialog, kde 

mají prokázat znalost těchto frází.
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Pracovní list 45

Název aktivity:  asking for and giving advice

Procvičovaná látka: Upevnění slovní zásoby

Vazba na jiný předmět: Home economics

Cílová skupina: Beginners, 13-14 years old

Cíl aktivity: Opakování frází

Forma práce: Gramatické cvičení

Časová dotace: 20minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová



1.Write sentences which have the same meaning:

1.What´s wrong?

………………………………………………………………………………

2.What should I do?

……………………………………………………………………………………

3.Why don´t you report it to the school manager?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

4.That´s correct.

……………………………………………………………………………………………….

5.Is that your advice?

………………………………………………………………………………………………..

2.Write dialogue with your friend who lost his jacket.

You: 

F: 

You: 

F: 

You: 

F: 

You: 

F: 

You

F:



1.Write sentences which have the same meaning:

1.What´s wrong?

………………What´s the matter?……………………

2.What should I do?

……………I don´t know what to do.………………

3.Why don´t you report it to the school manager?

……If I were you, I´d report it to the school manager.………………

…………You could report it to the school manager.……………

4.That´s correct.

……………You´re right.………………………

5.Is that your advice?

…………Do you think so?…………………

2.Write dialogue with your friend who lost his jacket.

You: what´s the matter?

F: I can´t find my jacket.

You: where did you last have it?

F: it was in my locker and now it isn´t there.

You: Let´s have a look.

F: what should I do?

You: if I were you, I´d report it to the school manager.

F: do you think so?

You: yes, I do.

F:Ok, let´s go.




