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Unit 13 – What´s the matter - opakování 

                Te, W – exercises, Unit 13 - revision 

 

Unit 13  

1.  Workbook:  

 str. 79, cv. 7 – text Today is different – přečíst text  

        s porozuměním, doplnit odpovědi pod textem 

 str. 79, cv. 8 – doplnit slovesa opačného významu 

 str. 81, cv. 15 – spojování sloupců 

 str. 81, cv. 16 – doplňte a – an, the 

 

2.  Textbook:  

 str. 100 - 101, cv. 2 – přečíst text The secret 

                                   millionaire s porozuměním 

 str. 101, cv. 3 – doplňte otázky 

 str. 101, cv. 4 – na základě přečteného textu  

              označte věty za pravdivé, či nepravdivé 

 str. 102, cv. 2 – doplňte slova opačného významu 

               z tabulky 

 str. 102, cv. 3 – doplňte slova opačného významu do  

               vět 

 

 

3. Unit 13 - revision  - viz níže 
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1. Complete the sentences. 

 Use  am, is, are, do, does, did + zápor 

 

a/ What ……..you  do last weekend? 

b/ What ……….you studying now? 

c/ He…………driving a car at the moment. 

d/  ………he often play tennis at weekends? Yes, 

he……….. 

e/  ………she playing the piano?No, she……..  

f/  Where  ……you usually have lunch? 

g/ They/not/………often go skiing in winter. 

h/  ……..they buy this car last year? No, they …………. 

i/  I…………going home now. 

j/  ………he singing a song? Yes, he……….   

 

2. What are the clothes? 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

              a/                              b/                        c/ 



                                             
   

               d/              e/               f/                      g/          

 

 

 

 

                                                      
                                                                             

 

               h/                          i/                                    j/ 
 

 

3. Write the colours. 

 

                            
 

          a/                              b/                          c/ 

 

 



                                              
 

            d/                         e/                                  f/ 

 

 

                                                                       
 

            g/                           h/                          i/ 

                                                                                                                                                                                                                                                         

               

4. Translation. 

 

a/ Je Jana v jídelně? Ano, právě večeří. 

b/ Kde je Pavel? Hraje tenis. 

c/ Co děláte? Posloucháme hudbu. 

d/ Obvykle jezdím do práce vlakem, ale dnes jedu 

autobusem.      

e/ V tuto chvíli čtu zajímavou knihu. 

f/ Podívej! Tvá sestra nespí.   

 

 

 

 



 

5. What´s the matter? 

Complete the sentences. 

 Use the pictures. 

 

 

a/The moose is ……….  

b/The squirrel is………... 

c/ The dog is………. 

d/ The girl is……….. 

e/ The tiger is………... 

f/  The pig is……….. 

 

 

                                                                              
 

                  
 

 



 

 

 

                          
 

 

 

 


