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  WORKSHEET  10                                       name :

1. fill in the qustionnaire :

FIND  SOMEONE WHO ...

...........................  plays the guitar.

...........................  doesn´t like Easter.                                                   

...........................  watches The Simpsons.

...........................  can sing an English song.

...........................  reads newspapers.

...........................  plays cards.

...........................  can draw an elephant.

...........................  is good at Maths.

...........................  likes cheese.

...........................  can´ t speak French.

...........................  goes to the cinema twice a week.

...........................  drinks  hot milk.

...........................  is short.

...........................  has got a cat.

...........................  writes e- mails.

...........................  celebrates St. Valentine´s Day.

...........................  doesn´t play computer games.

...........................  hasn´t got an MP 3 player.

...........................  gets up at 7 on Saturdays.

...........................  cooks dinner for the family.

2. write questions for your partner about these things :

-  reading books    ..................................................................................................
-  playing a musical instrument  ............................................................................
-  having a bike ......................................................................................................
-  dancing ( can)  ...................................................................................................
-  eating pizza  ........................................................................................................
-  listening to music ........................................................................................................

                                                                      evaluation:                 



Cílová skupina:  žáci 11- 12

Cíl aktivity:  zopakováni tvarů 3.os.č.j. přít.jednoduchého času, procvičení otázek v přítomné jednoduchém            
                     čase s použitím v dotazníku a následném cvičení

Forma práce :  skupinová a individuální

Časová dotace: 20 min.

Pomůcky : kopie textu pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :

1. v rámci třídy se žáci individuálně dotazují svých spolužáků na otázky zformulované k uvedeným
klíčovým spojením a při kladné odpovědi si do dotazníku zapíší jméno dotazovaného

2. následuje frontální práce, při níž se jednotlivci opakovaně táží těch spolužáků, které mají uvedené
ve svém dotazníku a ti jim odpovídají ( procvičování otázek ve 2.os.č.j. a krátkých odpovědí
Yes, I do / Yes, I have / Yes, I am.)

     3.   ve 2. cvičení žáci zapíší otázky k uvedeným výrazům ve 2.os.č.jed.přít.času jednoduchého

     4. vlastní hodnocení formou symbolů




