Do you speak English???
Op school heb je al veel Engels geleerd. Maar wat weet je er nu van? Test je
kennis van de Engelse taal met de oefeningen op dit blad! Good luck!

Oefening 1: Who are you?
Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden in het Engels. Gebruik hele zinnen!
What is your name?

Where are you from?

How old are you?

Do you have brothers or sisters?

Do you like school?

Oefening 2: This is Jack
In deze tekst stelt Jack zich voor. Lees deze tekst goed en probeer te begrijpen wat er staat.
Onder de tekst staan een paar zinnen over de tekst. Jij moet zeggen of die goed of fout zijn.
Hi, my name is Jack. I live in London, a big city in England. I am 11 years old. I have no brothers,
but a sister. Her name is Stacey and she is 10 years old. My mother and father are Laura and
John. We have a dog and his name is Freddy. We live in a big house. I like school because all my
friends are there.
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Bewering
Jack woont in een kleine stad.
Jack heeft geen broers, maar wel een zusje.
Jack is 10 jaar oud.
Laura is het zusje van Jack.
De hond van Jack heet Freddy.
Jack en zijn familie wonen in een groot huis.
Jack vindt school leuk, omdat hij goed kan leren.

Goed

Fout

Opdracht 3: Say what?!
Hieronder staan een aantal Engelse zinnen. Maar de woorden staan door elkaar. Kun jij hier
goede zinnen van maken?
1. your is What name?

2. you sisters or Do brothers? have

3. big in live We house. a

4. school like don’t I.

Opdracht 4: Garfield and the spider!
Hieronder zie je een stripje van de beroemde stripheld Garfield. Lees het eens en probeer de
vragen te beantwoorden.

* “Knock yourself out” = “leef je uit” of “doe wat je leuk vindt”.
1.

Wat vraagt Garfield aan de spin (in het Nederlands)?

2. Wat is het antwoord van de spin?

3. Wat is nou eigenlijk de grap in dit stripje?

