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CLOTHES AND 
SHOPPING

(oblečení a 
nakupování)



Repeat these words and sentences.

T – shirt shirt
sweatshirt

sweater [ˈswetə] 
?

jacket
coat [kəʊt] ?

tracksuit
dress top   

jeans
trousers = pants

[pænts]
shorts skirt

socks
shoes trainers
boots sandals

hat cap
scarf [skɑːf] 

? gloves

Do you like ……….?
Can I try …………. on, please?
How ?
Have you got in a size?

better?

A changing room is over there.
too .

That is .
Those are  .

fine.



Answer the questions.

1.Do you wear jeans or trousers?
EXAMPLE: I usually wear jeans.

2.Do you buy your own clothes?
Yes, I do. I buy ….. .

3.What colour do you like?
4.Is a T-shirt better than a shirt for you?
5.How many shoes have you got?
6.Do you want any new clothes?

normally
always

never …



SHOPPING
Make the conversation in pairs.

Use these expressions and clothes.

Do you like this / these ……….?
Can I try this / these …………. on, please?
How is it / are they?
Have you got that / those in  a bigger / smaller size?
Is it / Are they better?
How much  is it / are they? The changing room is over there.

It is / They are too small / big.
That is better / worse.
Those are  better / worse.
It is / They are fine.
It is / They are £ …. .
That´s expensive.




