
Questions to talk about         1. ročník, Unit 3 

1. Where do you live? (5-6 vět. Ve větách musí být členy viz.SB 27/ cv.2) 

2. How do I get to your house? Give me directions. 

3. What´s your favourite place in Hradec? Why? How can I get there? 

4. Draw a simple plan of your town (viz.obr.SB pg.24/ B) Načrtněte vaše 

město/vesnici. 

5. Describe your town using some, any, much, many, a lot of, a little, a few. 

Popište toto vaše město za použití výrazů some, any, many, a lot of, a little a 

a few. (viz.cv. SB pg.25/8) 

6. Nakreslete/ načrtněte obrázek vašeho pokoje – či použijte fotečku vašeho 

pokoje!!!!určitě nemusíte předtím uklízet :D čím víc věcí, tím lépe!! V pokoji 

musí být alespoň jedna postava – člen rodiny. Fotografii popište tak, jak 

jsme zvyklí popsat obrázek. The picture shows….atd. Těším se na obrázky 

vašich pokojíčků!! Použijte i vazbu I share the room with.. I do not share the 

room with…) 

7. Napište šesti až deseti  větami o vaší poslední dovolené. Použijte významová 

slovesa, ne pouze I was.. we were.. ale jeli jsme do, navštívili jsme, koupili si, 

viděli, opravdu se nám libil/ nelíbil.. příště se chystáme do.. (Buďme 

optimističtí, v létě už cestovat budeme!! <3) 

8. Napište blog o tom, kde právě jste, co právě děláte, co jste dělali včera a co 

chystáte na zítřek! (50-70slov) 
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