
A matching exercise – at a clothes shop 
 
Instructions: 
 
Get pupils in pairs. 
They get a set of cards with a mixed up clothes shop conversation. 
The easier version is cards of two colours – a customer and a shop-assistant. 
They have to put the conversation in the correct order. 
As it is quite a long conversation with a few new expressions, it is good to advice pupils first 
to match  separate parts of it and then put the whole conversation together.  
They have to guess the meaning of the unknown words from the context. 
After they have succeeded, they read the conversation in turns. 
They put the new expressions in their exercise books. 
Finally they try to make their own conversation. 
It takes about 15-20 minutes. 
 
You need: 
 
8 sets of  cards for the conversation, preferably in two colours ( shop-assistant and customer ). 
The pairs should be adequate…so that  they can both work the similar pace. 
 
 
Rozhovor v obchodě – větná skládačka 
 
Návod: 
 
Žáci se rozdělí do párů. 
Dostanou balíček karet s konverzací v v obchodě s oblečením, kterou musí seřadit správně za 
sebou. 
Snadnější varianta je ve dvou barvách – zákazník, prodavač. 
Jelikož jde o poněkud delší konverzaci, je dobré upozornit žáky nejprve na to, aby k sobě 
nejdříve řadili celky, které mají něco společného, a pak teprve celou konverzaci dohromady. 
Budou také zkoušet odhadnout význam nových výrazů z kontextu. 
Po té co úspěšně složí rozhovor, na střídačku si ho přečtou. 
Nové výrazy si zaznamenají do pracovních sešitů. 
Nakonec si zkouší vymyslet svou vlastní konverzaci. 
Trvá to asi 15-20 minut. 
 
Co potřebujeme: 
 
8 balíčků karet s rozhovorem, nejlépe dvojbarevných ( zákazník a číšník ). 
Páry by  sobě měly odpovídat, aby mohly držet adekvátní tempo rozhovoru. 
Rozhovor mírně převyšuje počet užitých frází v lekci 1C učebnice Project 4 – třetí vydání. 
K dispozici jsou 2 varianty rozhovorů. 



 


