CLASSROOM LANGUAGE
Match the numbers with the letters . Number 1 is done as an example.
1. _f_ Aha! …
2. ___ Co to znamená v češtině? …
3. ___ Dokončete věty. …
4. ___ Doplňte do mezer. …
5. ___ Jak se to píše? …
6. ___ Ještě jednou prosím. …
7. ___ Jsem na řadě. …
8. ___ Jsi na řadě. …
9. ___ Kdo je na řadě?
10. ___ Najděte a opravte chyby. …
11. ___ Můžete mi pomoct? …
12. ___ Můžete to zopakovat? …
13. ___ Promiňte… (při oslovení, získání pozornosti) …
14. ___ Promiňte, můžu se na něco zeptat? …
15. ___ Seřaďte obrázky do správného pořadí. …
16. ___ Spojte písmena s číslicemi. …
17. ___ Střídejte se. …
18. ___ Tipněte si. …
19. ___ Vyměňte si papíry. …
20. ___ Vymyslete/vytvořte 3 příklady. …
21. ___ Zakryjte si text …
22. ___ Zkontrolujte práci svého souseda.
23. ___ Poslouchejte nahrávku a zodpovězte otázky.
24. ___ Pracujte ve dvojicích/ve skupinách.
25. ___ Můžete mluvit pomaleji prosím?

a) Once more please.
b) Cover the text.
c) Can you repeat it?
d) Take turns.
e) It’s my turn.
f) I see!
g) Check your partner’s work.
h) Can you help me?
i) Work in pairs/ groups.
j) Swap your sheets.
k) Match letters with numbers.
l) Complete the sentences.
m) Listen to the recording and answer the questions.
n) Make up three examples.
o) Guess./Have a guess./Try to guess/Can you guess it?
p) Could/can you speak more slowly, please?
q) Fill in the gaps.
r) Put the pictures into the correct order.
s) Find and correct the mistakes.
t) Excuse me, can I ask you a question?
u) What does it mean in Czech?
v) How do you spell it?
w) Excuse me…
x) Whose turn is it?
y) It’s your turn.

