ALL ABOUT ME
1. My full name is ________________________________________.
2. My nickname is ____________________________________.
3. I am ____ years old. I was born on a _________________. (day)
4. My birthday is on the ____________________________ (D/M/Y).
5. I am _______ centimeters tall. I weigh _________ kilogrammes.
6. I live in ______________________________ province.
7. My address is _________________________________________
_______________________________________________________
8. My eyes are _______________ and my hair is _____________.
9. My favorite subject is _______________.
10. When I grow up, I want to be a _____________________.

11.

My favorite sport is __________________.
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Practical Exam การสอบภาคปฏิบ ัติ
During the practical exams, the teacher will test the students on ten
conversation questions (คาถามจากบทสนทนา) at the end of each term.

TERM ONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

How were you feeling yesterday?
When is the King’s birthday?
What can you see at the aquarium?
What is your favorite animal?
What makes you feel tired?
What makes you feel excited?
Have you ever seen waves?
Where?
8. What present did you give your
mother on her birthday?
9. Why do you learn English?
10. Where is your local supermarket?
11. Where is the school director’s
office?
12. Where can I buy music?

13. What American holiday is
celebrated by lighting fireworks and
having a barbecue?
14. In North America, what kind of bird
is eaten for Thanksgiving?
15. What do you wear to school?
16. What sport uses a club and a small
hard ball?
17. How often do you watch TV?
18. Your friend is in the hospital. What
should you say?
19. What is your father’s job?
20. What was the last movie you
watched?

TERM TWO:
1. What language is spoken in Vietnam?
2. What do you call someone from
Australia?
3. Where are croissants eaten?
4. What language is spoken in your
home?
5. What foods are eaten in your home?
6. Which do you like more, chocolate
cake or chocolate candy?
7. What is the opposite of bitter?
8. Have you done your homework?
9. How long have you been studying
English?
10. How long have you been living in
Thailand?

11. How would you describe yourself?
12. When did you learn how to walk?
13. What super power do you want?
14. If you could go anywhere, where
would you go?
15. If you could do anything, what would
you do?
16. What month is Christmas and how do
people celebrate?
17. What are the ingredients of Som
Tam?
18. What do you do after school?
19. How do I get to Bangkok?
20. What are your friends like?
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Reading Exam การอ่าน – Term1
Bill is at home watching TV. His sister is in her bedroom doing her
homework. His brother is in the bathroom washing his face. At six
o'clock, the doorbell rings. Bill runs down the stairs and answers the
door. It is his friend Mark. “Where is Tony?” asks Bill. “He is sick,” replies
Mark. “His mother said he cannot go to the park with us. Are you ready?
Don't forget your hat, scarf and gloves because it is very cold today.”
Score: _______ _______ _______ _______
Scott went to Big C this morning because tomorrow is his mother's
birthday. He wanted to buy her a present. He asked Andy to go with
him. Big C is near their school. It is between the bus station and the
factory. Scott wanted to buy a book for his mother. Andy said he bought
his mother a necklace and she liked it. Scott said he didn't have enough
money. So they went to the bookstore. Scott bought a cookbook.
Score: _______ _______ _______ _______

Reading Exam การอ่าน – Term 2
Anna comes from Australia. She is six years old. She speaks English.
Anna's friends like her and say she is nice. Anna's mother is Vietnamese
and her father is Australian. Anna's mother lived in Vietnam until she
was sixteen years old. Next week Anna will fly to Vietnam for the first
time with her parents. She is excited. She has never been on an airplane
before. She wants to eat fried rice and noodles in Vietnam.
Score: _______ _______ _______ _______
Yesterday Mark went to the market. He bought a dozen eggs, one
cabbage and five carrots. He brought them home for his mother. He ate
a sandwich for lunch. After lunch he had a headache and felt sick. So he
visited the clinic. The doctor gave him some medicine and told him to
take twice a day. He then went home by motorcycle taxi. He watched
TV, listened to music, played computer games and then went to bed.
Score: _______ _______ _______ _______
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Unit 1 Spelling List: School Days
VOCABULARY:
1. belt เข็มขัด
2. bench ม ้านั่ง
3. board กระดาน
4. cell phone โทรศัพท์มอ
ื ถือ
5. essay บทความ
6. feed (v.) ให ้อาหาร
7. first แรก.ทีห
่ นึง่
8. flavor รสชาติ
่ ข็ง
9. frozen แชแ
10. glasses แว่นตา
11. heard ได ้ยิน
12. magazine นิตยสาร
13. mittens ถุงมือ
14. mix ผสม,ปนกัน
ี ง
15. noise เสย

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

outside ข ้างนอก
plant พืช,ต ้นไม ้
powder แป้ ง,ผง
pull ดึง,ลาก
saw เห็น
skateboard สเกตบอร์ด
ั ว์มก
skunk สต
ี ลิน
่ เหม็น
soda โซดา
start เริม
่
talking กาลังคุย
ื เรียน
text book หนังสอ
water (v.) รดน้ า
which อันไหน.สงิ่ ไหน
whose ของใคร
write เขียน

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. I was reading a magazine when it started to rain.
2. I help my parents water the plants and feed the animals.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
1. forgot ลืม
2. gloves ถุงมือ
3. hers ของเขาผู ้หญิง
4. his ของเขาผู ้ชาย
5. ice pop ไอศกรีมแท่ง
6. made ทา

7. mine ของฉั น
8. scarf ผ ้าพันคอ
9. straw หลอดดูด
ิ
10. watch นาฬกาข
้อมือ
11. yours ของท่าน
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Unit 1: Story Time อ่านเรือ
่ ง
STORY ONE: My pet animals live outside our house. We have four rabbits.
Three are black and one is white. My daily chore is to feed them. I also give
them some water. They are very quiet. They are not noisy like a dog.
STORY TWO: At the weekend, I like to walk in the park near my house. If I
am tired, I sit on the bench and read a magazine or drink some water.
Sometimes I play a game with my friends. I also like skateboarding in the
park.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยก ันเถอะ
Let’s Talk:
 Whose scarf is that? นัน
้ เป็ นผ ้าพันคอของใคร
 It’s Anna’s scarf. มันเป็ นผ ้าพันคอของแอนนา
 Whose mittens are those? นัน
้ เป็ นถุงมือของใคร
 They’re hers, too. มันเป็ นของเขาผู ้หญิงด ้วย
 Is that her glove, too? นัน
้ เป็ นถุงมือของเขาผู ้หญิงด ้วยหรือ
 I think its Jim’s glove. ฉันคิดว่า มันเป็ นถุงมือของจิม
 Which boy is Jim? เด็กผู ้ชายคนไหนคือจิม
 He’s the boy over there. เขาผู ้ชายเป็ นเด็กผู ้ชายทีอ่ ยูต
่ รงนัน
้
 Thanks for finding it. ขอบคุณทีช
่ ว่ ยหา
 He’s the boy who is watering the plants. เขาผู ้ชายเป็ นเด็กผู ้ชายทีก่ าลังรดน้ า
ต ้นไม ้

PHRASES
 watering the plants รดน้ าต ้นไม ้
 feeding the fish ให ้อาหารปลา
 writing on the board เขียน
กระดาน
 talking to the teacher คุยกับ
คุณครู
ื
 reading a textbook อ่านหนังสอ
เรียน
 writing an essay เขียนเรียงความ

 talking on the cellphone คุย
โทรศัพท์
 reading a magazine อ่านนิตยสาร
 walking in the park เดินเล่นที่
สวนสาธารณะ
 drinking some water ดืม
่ น้ า
 playing a game เล่นเกม

 sitting on a bench นั่งบนม ้านั่ง
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Unit 2 Spelling List: At the Aquarium
VOCABULARY:
1. always เสมอๆ
2. amazing ประหลาดใจ
3. aquarium อ่างเลีย
้ งปลา
4. boring เบือ
่
5. built สร ้าง
6. city เมืองใหญ่
7. cute น่ารัก
8. exciting ตืน
่ เต ้น
9. exhibit นิทรรศการ
ื่ เสย
ี ง
10. famous มีชอ
11. great ยิง่ ใหญ่.สาคัญ
12. interesting สนใจ
13. last สุดท ้าย
14. lecture คาบรรยาย
15. move เคลือ
่ น,ย ้าย

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

next ถัดไป
ocean มหาสมุทร
octopus ปลาหมึกยักษ์
opinion ความคิดเห็น
pedal boat เรือถีบ
pyramid ปิ รามิด
ruins ซากปรักหักพัง
scare ทาให ้ตกใจ
sea turtle เต่าทะเล
shark ปลาฉลาม
squid ปลาหมึก
sure แน่ใจ,มั่นใจ
tiring เหนือ
่ ย
tour ท่องเทีย
่ ว
underwater ใต ้น้ า

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. In my opinion, aquariums are boring.
2. Sea turtles can swim underwater.

MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
 around รอบๆ
 beach ชายหาด
 diver นักประดาน้ า
 earthquake แผ่นดินไหว
 found พบหา
 fun สนุกสนาน
 glitter แสงระยิบระยับ
 glue กาว
 hunter นักล่า
 jellyfish แมงกะพรุน
 kid เด็ก













oilน้ ามัน
penguin นกเพนกวิน
reuseนากลับมาใชอี้ ก
ride ขี่
rise ลุกขึน
้
sink จมลง
useใช ้
video วีดโี อ
walk เดิน
wave คลืน
่
worldโลก
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Unit 2: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: Last weekend, I had a tour of the aquarium. It was really
amazing. I saw a giant octopus and a scary shark. There was also a famous
sea turtle that is 400 years old! His story is very interesting. I want to go
there again.
STORY TWO: I went to watch a new movie with my friend. It was about
an underwater city. They were attacked by a giant squid. In my opinion, it
was boring. However, my friend said he thought it was exciting. He wants
to watch it again.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยก ันเถอะ
Let’s Talk:












What a great day! ชา่ งเป็ นวันทีเ่ ยีย่ มมาก
But I’m tired now. แต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก
What did you like best? คุณชอบอะไรมากทีส
่ ด
ุ
I think I liked the penguins best. ฉันคิดว่าฉันชอบนกเพนกวินมากทีส
่ ด
ุ
They were cute. What about you? มันน่ารัก แล ้วคุณล่ะ
I liked the sharks. They were scary! ฉันชอบปลาฉลาม มันน่ากลัว
The shark was scary. ปลาฉลามน่ากลัว
The exhibit was amazing. นิทรรศการนี้น่าอัศจรรย์
She was amazed. เขาผู ้หญิงประหลาดใจ
Kate said the sea turtles were amazing. เคทพูดว่าเต่าทะเลน่าอัศจรรย์
She said the squid was scary. เขาผู ้หญิงพูดว่าปลาหมึกน่าอัศจรรย์

PHRASES:
ั ว์น่าอัศจรรย์
 I was amazed. The zoo was amazing. ฉันประหลาดใจ สวนสต
 I was bored. The cartoon was boring. ฉันเบือ
่ การ์ตน
ู น่าเบือ
่
 I was interested. The lesson was interesting. ฉันสนใจ บทเรียนน่าสนใจ
ึ ษาของฉั น
 I was tired. My P.E. lesson was tiring. ฉั นเหนือ
่ ย บทเรียนวิชาพลศก
น่าเหนือ
่ ย

 I was excited. The game was exciting. ฉั นตืน
่ เต ้น เกมน่าตืน
่ เต ้น
 I was scared. The movie was scary. ฉั นตกใจกลัว ภาพยนตร์น่ากลัว
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Unit 3 Spelling List: Going Shopping
VOCABULARY:
1. already เรียบร ้อยแล ้ว
2. autumn ฤดูใบไม ้ร่วง
3. bracelet กาไลมือ
4. camera กล ้อง
5. cookbook ตาราอาหาร
6. dinner อาหารค่า
7. earrings ต่างหู
ิ ค ้า
8. fair งานแสดงสน
9. golf club ไม ้ตีกอล์ฟคลับ
10. happiness ความสุข
11. hate เกลียด
12. idea ความคิด
13. jewelry เพชรหรือพลอย
14. kindness ความกรุณา
15. model หุน
่ จาลอง

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

near ใกล ้
necklace สร ้อยคอ
nice ดี,สวย
novel นวนิยาย
parents พ่อ,แม่
present ของขวัญ
racket ไม ้ตี
ื้ ของ
shopping ไปเทีย
่ วซอ
sidewalk ทางเดิน
since ตัง้ แต่
something บางสงิ่
stuffed toy ตุก
๊ ตายัดนุ่
trash ขยะ
ugly น่าเกลียด
wear สวม,ใส่

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. I bought some jewelry for my mother’s birthday.
2. I hate the idea of playing tennis after school.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
 after หลัง
 airplane เครือ
่ งบิน
 before ก่อน
 bicycle รถจักรยาน
 boat เรือ
 broom ไม ้กวาด
 candy bar ลูกอม
ื้ โค ้ต
 coat เสอ
 ever เคย

ื้ แจ็คเก็ต
jacket เสอ
poster ป้ ายประกาศ
ring แหวน
teapot กาน้ าชา
tennis เทนนิส
tennis racketไม ้ตีเทนนิส
้ ดคอกลม
T-shirt เสอยื
 video camera กล ้องถ่ายวิดโี อ
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Unit 3: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: I need to buy a present for my father’s birthday. I already
bought him a tennis racket last year. This year I want to buy him something
different. Maybe a golf club or a cheap camera. I will go shopping this
weekend.
STORY ONE: My parents gave my younger sister a stuffed toy for her
birthday. But she said it was ugly. She said she hated it. So, they took it
back to the store and bought her a different one. They are kind.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยก ันเถอะ
Let’s Talk:
 I need a present for my mother. ฉันต ้องการของขวัญสาหรับแม่ของฉัน
 What should I get her? ฉันควรจะให ้อะไรเธอ
 Do you have any ideas? คุณมีแนวคิดอะไรบ ้างไหม
 You could get her a teapot. คุณอาจจะให ้กาน้ าชา
ื สอน
 Or you could get her a cookbook. หรือคุณอาจให ้หนังสอ
ทาอาหารแก่เธอ
ื สอนทาอาหาร
 She already has a lot of cookbooks. เขาผู ้หญิงมีหนังสอ
มากแล ้ว
 How about a scarf? แล ้วผ ้าพันคอล่ะ
 That’s a great idea! นั่นเป็ นความคิดทีเ่ ยีย
่ มมาก
 Should I get my sister a necklace or a ring? ฉันควรให ้สร ้อยคอหรือ
แหวนแก่น ้องสาวของฉั น
ื นวนิยายแก่เขา
 They should give him a novel. พวกเขาควรให ้หนังสอ
ผู ้ชาย
ื้ ยืดแก่เขาผู ้ชาย
 She showed him a T-shirt. เขาผู ้หญิงโชว์เสอ
 What did she make her? เขาผู ้หญิงทาอะไรให ้แก่เธอ
PHRASES:





ื้ เครือ
bought a drink ซอ
่ งดืม
่
made a bracelet ทาสร ้อยคอ
sent a picture สง่ รูปภาพ
gave a present ให ้ของขวัญ

ื้ ยืด
 showed a T-shirt โชว์เสอ
 cleaned it up ทาความสะอาด
 told a story เล่าเรือ
่ งราว
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Unit 4 Spelling List: Around Town
VOCABULARY:
1. bakery ร ้านขายขนมปั ง
2. bank ธนาคาร
3. beauty shopร ้านเสริมสวย
ื้ ผ ้า
4. clothing store ร ้านขายเสอ
5. food court ศูนย์อาหาร
6. gift shop ร ้านขายของขวัญ
7. grocery ร ้านขายของชา
8. library ห ้องสมุด
9. music store ร ้านขายเครือ
่ ง
ดนตรี
ั ว์เลีย
10. pet store ร ้านขายสต
้ ง
11. restaurant ร ้านอาหาร
12. sports store ร ้านขาย
อุปกรณ์กฬ
ี า
13. across ข ้าม
14. around รอบๆ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

between ระหว่าง
block ชว่ งตึก
corner มุม
direction ทิศทาง
้
left ซาย
next to ถัดจาก
over there ทีน
่ ั่น
place สถานที
right ขวา
stop หยุด
straight ตรงไป
street ถนน
town เมือง
traffic light ไฟจราจร
turn เลืย
้ ว
way ทาง

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. The garbage smells awful.
2. My pillow feels very soft.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
 ancient โบราณ
 blow พัด.เป่ า
ิ
 clockwise ตามเข็มนาฬกา
 counter-clockwise ทวนเข็ม
ิ
นาฬกา
 crane ปั น
้ จั่น
 different แตกต่าง
 disappear หายไป
 earth โลก
้ นย์สต
 equator เสนศู
ู ร
 hunter นักล่า
 hurricane พายุเฮอริเคน












look for มองหา
ื้
moist ความชน
mystery ความลึกลับ
ocean มหาสมุทร
opinion ความคิดเห็น
planet ดาวเคราะห์
should ควรจะ
space อวกาศ
statue รูปปั น
้
warm อบอุน
่
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Unit 4: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: I live in a small town with only two streets. The grocery
store is on Green Street between the bakery and the Chinese restaurant.
The beauty shop is on Brown Street across from the clothing store and next
to the music store.
STORY TWO: My two favourite places in town are around the corner from
the traffic lights. I often buy comics at the bookstore and sometimes
borrow novels at the library. Today I am at the gift shop to buy a present
for my mother.

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Where’s the food court? ศูนย์อาหารอยูท
่ ไี่ หน
 Let’s look at the map. ไปดูทแ
ี่ ผนทีก
่ น
ั เถอะ
 It’s across from the music store. มันอยูต
่ รงข ้ามร ้านขายเครือ
่ งดนตรี
 We should go this way. เราควรไปทางนี้
 There’s the food court. นั่นคือศูนย์อาหาร
 They’re over there, next to the ice cream shop. มันอยูท
่ น
ี่ ั่นถัดจากร ้านขาย
ไอศกรีม
 It’s across the street from the bank. มันอยูต
่ รงข ้ามฝั่ งถนนจากธนาคาร
 The bakery is on the corner. ร ้านขายขนมปั งอยูต
่ รงหัวมุมถนน
 It’s next to the restaurant. มันอยูถ
่ ด
ั จากร ้านขายอาหาร
 Go to the corner and turn right. ไปทีม
่ ม
ุ ถนนแล ้วเลีย
้ วขวา
 How do I get to the park? ฉันจะไปสวนสาธารณะอย่างไร
 Go two blocks and turn right. ไปสองชว่ งตึกแล ้วเลีย
้ วขวา
PHRASES
 on the corner มุมถนน
 around the corner รอบๆมุมถนน
 on the right ทางขวา
้
 on the left ทางซาย
 across the street from ตรง
ข ้ามถนนจาก
 next to ถัดจาก








go straight ตรงไป
go to the cornerไปทีม
่ ม
ุ ถนน
้
turn left เลีย
้ วซาย
turn right เลีย
้ วขวา
go two blocks ไปสองชว่ งตึก
cross the street ข ้ามถนน
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Unit 5 Spelling List: Explore the World
VOCABULARY:

1. about เกีย
่ วกับ / เกีย
่ วกับ
2. Australia ออสเตรเลีย
3. Australian ชาวออสเตรเลีย
4. because เพราะว่า
5. black beans ถั่วดา
ิ
6. Brazil ประเทศบราซล
7. cheap ราคาถูก
8. country ประเทศ
9. enjoy สนุกสนาน
10. expensive ราคาแพง
11. explore สารวจ
12. homestay บ ้านพัก
13. Italy ประเทศอิตาลี
14. Koreaประเทศเกาหลี
15. Korean ชาวเกาหลี

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

language ภาษา
meat pie พายเนือ
้
meet พบปะ
ิ น
Mexican ชาวเม็กซก
ั
Mexico ประเทศเม็กซโิ ก
people ประชาชน
Portugueseชาวโปรตุเกส
practice ปฏิบัต ิ
spaghetti สปาเก็ตตี้
Spain ประเทศสเปน
speak พูด
stay พัก,อยู่
Vietnam เวียดนาม
Vietnamese ชาวเวียดนาม
yet ยัง

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. When I went to Italy, I ate spaghetti.
2. People in Mexico speak Spanish.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
 want ต ้องการ
็ คโกแลต
 chocolate ชอ
 cacao ต ้นโกโก ้
 seed เมล็ด
 bitter ขม
 sweet หวาน
ิ รส,รสชาติ
 taste ชม
 discover ค ้นพบ
 delicious อร่อย
 poor ยากจน

 croissant ขนมปั งฝรั่งเศส
 noodles บะหมี่
 France ประเทศฝรัง่ เศส
 French ชาวฝรัง่ เศส
 family ครอบครัว
 world โลก
 eaten กิน
 rich ร่ารวย
 burrito อาหารชนิดหนึง่
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Unit 5: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: At school I have a friend who comes from Australia. She is
Australian and speaks English. I like to practice my English with her. When I
am older, I want to go to another country like Brazil or Mexico. I like to
learn other languages.
STORY TWO: My parents only eat Thai food like noodles and rice. But I
like to eat food from different countries. I have eaten spaghetti from Italy,
croissants from France, burritos from Mexico and black beans from Brazil.
How about you?
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:
 Have you met Anh? คุณเคยพบแอนไหม
 No, I haven’t. Where’s she from?ไม่ ฉันไม่เคย เขาผู ้หญิงมาจากทีไ่ หน
 She’s from Vietnam. เขาผู ้หญิงมาจากประเทศเวียดนาม
 Does Anh speak English? แอนพูดภาษาอังกฤษใชไ่ หม
 I’d like to meet her.ฉันอยากพบเธอ
 Have you ever been on a homestay? คุณเคยพักในโฮมสเตย์ไหม
 People in Mexico speak Spanish.ประชาชนในเม็กซโิ กพูดภาษาเสปน
 What language is spoken in Vietnam?ในเวียดนามพูดภาษาอะไร
 Where are black beans eaten? ถั่วดาหากินได ้ทีไ่ หน
COUNTRIES, NATIONALITIES AND LANGUAGES










Australia > Australian > English
Brazil > Brazilian > Portuguese
France > French > French
Italy > Italian > Italian
Mexico > Mexican > Spanish
South Korea > Korean > Korean
Spain > Spanish > Spanish
Thailand > Thai > Thai
Vietnam > Vietnamese > Vietnamese
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Unit 6 Spelling List: Doing Things
VOCABULARY:

1. Already แล ้ว
ื้
2. Bought ซอ
3. call เรียก
4. evening ตอนเย็น
5. everyone ทุกคน
6. fewน ้อย
7. finish เสร็จ,จบ
8. funny ตลก
9. hotel โรงแรม
10. hour ชวั่ โมง
ั ภาษณ์
11. interview การสม
12. know รู ้
13. late สาย
14. life ชวี ต
ิ
15. lunch อาหารกลางวัน

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

married แต่งงานแล ้ว
minute นาที
movie ภาพยนตร์
noon เทีย
่ งวัน
puzzle ปริศนา
scholar นักวิชาการ
since ตัง้ แต่
soccer กีฬาฟุตบอล
soldier ทหาร
ticket ตั๋ว
together ด ้วยกัน
travel เดินทาง
twice สองครัง้
visit เยีย
่ มเยือน
wait รอคอย

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. The movie I watched last night was very funny.
2. We have been married since we were eighteen.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม
 thing สงิ่ ของ
 acrobat นักกายกรรม
 performer ผู ้ดาเนินการ
 jump กระโดด
 flip ตีลงั กา
 twirl บิด
 ancient โบราณ
 hieroglyphic อียป
ิ ต์โบราณ








rebus คาทานาย
stone หิน
help ชว่ ยเหลือ
ี ง
sound เสย
catch จับ
ั ว์
circus ละครสต
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Unit 6: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: Today I interviewed my new English teacher. He comes from
Australia. He has lived in Thailand since 2009 and has been teaching for
five years. He is married with two children. Before he came to Thailand he
worked in South Korea.
STORY TWO: I have known my best friend since we were three years old.
We often played soccer together. We also studied at the same school. He
lived about ten minutes away from house. Now he has gone to live with his
parents in Vietnam.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยกันเถอะ
Let’s Talk:






I’m sorry I’m late. ฉันขอโทษทีฉ
่ ันมาสาย
How long have you been waiting?คุณคอยนานเท่าไร
A few minutes. ไม่กน
ี่ าที
How long have you taught French? คุณสอนภาษาฝรั่งเศสนานเท่าไร
I’ve taught French for five years.ฉันสอนภาษาฝรั่งเศสนานห ้าปี
ิ
ิ นาฬกา
 She has been riding since ten o’clock. เขาผู ้หญิงขีจ
่ ักรยานตัง้ แต่สบ
PHRASES (PAST TENSE):
 been at the hotel พักอยู่
 cleaned his desk ทาความสะอาด
 done his homework ทา
 eaten dinner กิน
 fed the cat ให ้อาหาร
 gone to the store ไป
 had a cat มี
ั
 lived in New York อาศย
 played soccer เล่น











rode her bicycle ขี่
studied English เรียน
talked on the phone คุย
taught French สอน
visited Bangkok เยีย
่ มเยือน
waited for her friend คอย
walked the dog เดินเล่น
washed her hands ล ้าง
watched the movie ดู
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Unit 7 Spelling List: About Me
VOCABULARY:

1. act การกระทา
2. add บวก
3. anywhere ทุกแห่ง
่ ั่ว(ใชเล่
้ นเกม)
4. beanbag ถุงผ ้าใสถ
5. behind ข ้างหลัง
ื่ .ศรัทธา
6. believe เชอ
7. careless ประมาท, เลินเล่อ
8. cheerful ร่าเริง
9. conduct ความประพฤติ
10. cute น่ารัก
11. daydream ฝั นกลางวัน
12. friendly เป็ นมิตร
13. generous ใจกว ้าง
14. golf กีฬากอล์ฟ
15. helicopter เฮลิคอปเตอร์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

่ น
hide ซอ
juggle เล่นโยนของ
language ภาษา
marathon มาราธอ
orchestra ออร์เคสตรา
outgoing ออกสงั คม
pair คู่
partner คูค
่ ด
ิ
people ประชาชน
photo ภาพถ่าย
practice ฝี กปฏิบัต ิ
shy ขีอ
้ าย
sometimes บางครัง้
studious ขยันเรียน
wish ปรารถนา

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. My friend is always cheerful and outgoing.
2. I am shy and often daydream.
PHRASES:
 act in a play แสดงละค
 conduct an orchestra ควบคุม
วงออร์เคสตรา
 drive a car ขับรถ
 fly a helicopter ขับ
เฮลิคอปเตอร์
 learn how to ice skate เรียน
วิธเี ล่นไอซเ์ สกต
 learn how to read เรียนวิธก
ี าร
อ่าน
 learn how to ride a bike
เรียนวิธข
ี จ
ี่ ก
ั รยาน









learn how to tie shoes เรียน
ื กรองเท ้า
การผูกเชอ
learn how to walk เรียนวิธก
ี าร
เดิน
learn how to write เรียน
วิธก
ี ารเขียน
play golf เล่นกอล์ฟ
run a marathon วิง่ มาราธอน
speak more languages พูด
ภาษาอืน
่
visit London เยีย
่ มเยือน
ลอนดอน
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Unit 7: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: I like my two best friends very much, but they are very
different to me. Sam is careless with his work, but I am studious. Jack is
shy about meeting new people, but I am outgoing. I like them because
they are both cheerful and generous.
STORY TWO: I started to learn English when I was four years old. I could
write and speak English when I was five. I am now learning two languages.
I started to learn Chinese when I was eight. My mother says I am studious.
But I think I daydream a lot.
More stories here: www.english-room.com/reading

Let’s Talk มาคุยก ันเถอะ
Let’s Talk:
 Is that you? นั่นคุณใชไ่ หม
่ นอยูข
 Why were you hiding behind your dad? ทาไมคุณซอ
่ ้างหลังพ่อ
ของคุณ
 I was shy. ฉั นขีอ
้ าย
ื่ / จริง
 Really? I don’t believe it. / It’s true. จริงหรือ ฉันไม่เชอ
 I’m shy when I meet new people. ฉั นขีอ
้ ายเมือ
่ ฉันพบผู ้คนใหม่
 How old were you in this photo? ในรูปถ่ายนีค
้ ณ
ุ อยูเ่ ท่าไหร่
 When did you learn how to do karate? คุณเรียนคาราเต ้เมือ
่ ไร
ี่ วบ
 When I was four.เมือ
่ ฉันอายุสข
ื่
 When did you learn how to write your name? คุณเรียนการเขียนชอ
ของคุณเมือ
่ ไร
 I learned how to write my name when I was five. ฉั นเรียนการเขียน
ื่ ของฉั นเมือ
ชอ
่ ฉั นมีอายุห ้าขวบ
 I wish I could conduct an orchestra. ฉันปรารถนาทีจ
่ ะสามารถควบคุม
วงออร์เคสตราได ้
 What does she wish she could do? เขาผู ้หญิงปรารถนาทีจ
่ ะสามารถทา
อะไรได ้
 She wishes she could speak more languages. เขาผู ้หญิงปรารถนาที่
จะสามารถพูดจานวนภาษาได ้มากกว่านี้
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Unit 8 Spelling List: In the Future
VOCABULARY:

1. airplane เครือ
่ งบิน
2. amazing ทาให ้ทึง่
3. Antarctica ขัว้ โลกใต ้
4. anything บางสงิ่
5. bottom ข ้างใต ้
6. climb ปี น,ไต่
7. desert ทะเลทราย
8. easily อย่างง่ายดาย
9. Egypt ประเทศอียป
ิ ต์
10. Fireworks พลุ
11. future อนาคต
12. gorilla ลิงกอริลล่า
13. ground พืน
้ ดิน
14. helicopter เฮลิคอปเตอร์
15. high สูง.รุนแรง

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

hundred หนึง่ ร ้อย
ื้ เชญ
ิ
invite เชอ
jungle ป่ าทึบ
kayak เรือแคนนู
Mars ดาวอังคาร
motorbike จักรยานยนต์
pony ม ้าพันธุเ์ ตีย
้
pyramid ปี ระมิด
sail แล่นเรือ
sign language ภาษามือ
skydiving โดดร่ม
star ดาว, ดารา
thousand หนึง่ พัน
warmer อบอุน
่ กว่า
why ทาไม

HOMEWORK: Write all of the words on the spelling list in sentences.
Underline the words on the list. For example:
1. If I could do anything, I would go skydiving from an airplane.
2. Some gorillas can understand sign language.
MORE WORDS: คาเพิม
่ เติม





dirt สงิ่ สกปรก
ื่ ชอบ
favorite ชน
ั ว์
fur ขนสต
listen ฟั ง






moon ดวงจันทร์
ี งหายใจเบาๆ
purr เสย
soft อ่อนนิม
่
tofu เต ้าหู ้
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Unit 8: Story Time อ่านเรือ
่ งราว
STORY ONE: Our teacher asked us what we wanted to do in the future.
She said it could be anything. My friend said he wanted to meet a movie
star. But I am thinking bigger. I want to go skydiving or climb Mount
Everest. What about you?
STORY TWO: If you could go anywhere, where would you go? I would go
to the pyramids of Egypt or the Amazon jungle. I would also like to to go
the bottom of the ocean and the top of Mount Everest. My friend likes
daydreaming, and he says he wants to go to Mars!

Let’s Talk มาคุยก ันเถอะ
Let’s Talk:
 If you could go anywhere, where would you go? ถ ้าคุณสามารถไปที่
ไหนก็ได ้คุณจะไปทีไ่ หน
 I would go to Egypt.ฉั นจะไปประเทศอียป
ิ ต์
 Why? I’d like to see the pyramids.ทาไม ฉันอยากเห็นปี ระมิด
 What about you? แล ้วคุณล่ะ
 I’d go to Antarctica.ฉั นอยากไปทวีปแอนตาร์กติกา
 I’d like to see the penguins.ฉั นอยากเห็นนกเพนกวิน
 If I could do anything, I would buy a pony.ถ ้าฉันสามารถทาอะไรก ้ได ้
ื้ ม ้าพันธุเ์ ตีย
ฉั นจะซอ
้
IF YOU COULD GO ANYWHERE:
 Amazon jungle ป่ าอเมซอน
 bottom of the ocean พืน
้ น้ าทะเล
้ นย์สต
 equator เสนศู
ู ร
 moon ดวงจันทร์



Mount Everest ยอดเขาเอเวอร์
เรสท์

 pyramids of Egypt ปี ระมิดแห่ง
อียป
ิ ต์

IF YOU COULD DO ANYTHING:
buy a motorbike ซอื้ จักรยานยนต์
 fly a helicopter ขับเฮลิคอปเตอร์
 go kayaking พายเรือแคนนู
 go to Antarctica ไปขัว้ โลกใต ้


learn Spanish เรียนภาษา
สเปน
 meet a TV star พบดารา


โทรทัศน์

 sail a boat แล่นเรือ
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READING COMPREHENSION – TERM 1
1. At the weekend, Jack went to Seacon Square with his family. They went there
by car. They ate lunch at KFC. The chicken was delicious. Next they went to SeEd because Jack wanted to buy some books. He bought three books and one
dictionary. They were expensive. In the afternoon they went to watch Harry
Potter. It was fun. Jack said he wanted to watch it again. They went home at 6
o'clock.
2. Bill lives in Chiang Mai with his family. His house is on Brown Street which is
two blocks from his school. His house is near the park. Bill likes to visit the park
at the weekend to play football with his friends. Bill's house is opposite the
supermarket and next to the bakery. His mother buys fresh bread at the bakery
every Friday. The book store is on Green Street. Bill sometimes goes there to buy
cartoon books.
3. Joe is very excited. Tomorrow he will fly to Phuket with his family. Phuket is in
Southern Thailand. They will stay in a hotel near the sea for four nights and five
days. Joe has never been to Phuket before. Joe wants to swim in the sea and
play on the banana boat. His father says he will rent a car in Phuket. Joe's
mother tells him that the seafood in Phuket is very delicious. She also says that
the sea is very beautiful. Joe thinks that he won't be bored.
4. On Sunday it is my mother’s birthday. We will have a surprise party for her at
our house. We have invited our uncle, aunt and three cousins to the party. There
will be nine of us. We will have a barbeque in the garden. My father will take my
mother out early on Sunday. I will bake a cake with my aunt. My uncle will cook
the steak and sausages. My brother and our cousins will help blow up the
balloons. When they come back we will surprise them.
5. During the school holidays, Kate and Andy went on a treasure hunt with their
teacher. They took with them a smartphone. Their teacher told them that in the
old days she needed a GPS device and a map. They were playing a game called
Geocache. They had to find a box with hidden treasure. The map on the
smartphone showed a blue dot where they were and an “X” for where to find the
treasure. It took them about 30 minutes to find the treasure.
6. Do you like to eat ice pops? I like to eat them during the summer as it cools
me down. Did you know that ice pops were first made by a 11 year old boy over
one hundred years ago? He made it by accident. He was making soda water in
his garden. It was very cold. He was stirring it with a stick when his mother called
him to go to bed but he forgot his soda water. In the morning it was frozen. He
pulled the stick out and then ate the first ice pop.
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READING COMPREHENSION – TERM 2
1. At our school we have two exchange students. Mario is from Italy. He is
Italian. Cristiano is from Portugal. He is Portuguese. They speak a little English
but they cannot speak any Thai. They are in Thailand for three months. They are
staying with John’s family. He said they cannot eat spicy food. Their favorite Thai
food is fried rice and noodles. Yesterday, John took them to the park to play
football with his friends. They are very good footballers.
2. At school yesterday, we learned about different countries around the world.
Our teacher told us about their language and food. In Vietnam they speak
Vietnamese and eat noodles and rice. In Italy they speak Italian and eat
spaghetti and ravioli. In Australia they speak English and eat steak and potatoes.
In France they speak French and eat croissants. In Brazil they speak Portuguese
and eat black beans. My favourite country is Mexico. They speak Spanish and eat
tacos.
3. Two weeks ago, Mark was sad. He had broken his cell phone. He went to the
shop and told them he had broken it. They said he had to buy a new one or rent
an old one. The cell phone was expensive and so Mark rented one. But he lost it
after five days. Today is Mark’s birthday and he is happy. His mother gave him a
present. Can you guess what it was? Yes, she had bought him a cell phone!
4. Jenny is a new student at our school. She moved here from Chiang Mai in
Northern Thailand three weeks ago. Her parents work at a hotel and move often.
Kerrie lived in Chiang Mai for two years. Before that, she was in Phuket for one
year. Kerrie’s parents have been moving a lot since she was eight years old. She
says she will only study at our school for about one year. Next year, she thinks
they will move to Pattaya.
5. Last Thursday I went to Pattaya with my family. We have been here for five
days. The first two nights we stayed in a hotel. Since Saturday we have been
staying at my grandmother’s house. Yesterday at noon we went to Pizza
Company and ate pizza for one and a half hours. In the afternoon, we went to
the beach and swam in the sea for three hours. Today at three o’clock we will go
and watch a movie for two hours.
6. My name is Alex and I am in Grade 6. I am 12 years old. I have been studying
English for six years since I was in Grade 1. I learn English once a day and 5
times a week. My teacher is from England. He speaks English. He has lived in
Thailand for twenty years. He teaches me English for 50 minutes a day. I can
speak three languages. I can speak Thai, Chinese and English. My favourite
language is English.
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Examples of Diaries
Today I got up at 6 o'clock. I ate breakfast in my car because I got up late. I
went to school. I went up to my classroom. I read my school books. I went down
to assembly. I sang the national anthem. I chanted. I went back up to my
classroom. I learned English, Math and Computer. I went back home by bus. I did
my homework. I had a lot of homework. I took a bath. I brushed my teeth. I
went to bed.
วันนีฉ
้ ั นตืน
่ 6 โมง ฉั นรับประทานอาหารในรถ เพราะตืน
่ สาย ฉั นไปโรงเรียน ฉั นขึน
้ ห ้องเรียน
ื เรียน ฉั นลงไปเข ้าแถว ร ้องเพลงชาติ สวดมนต์ ฉั นกลับขึน
อ่านหนังสอ
้ ห ้องเรียน ฉั นเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ฉั นกลับบ ้านโดยรถประจาทาง ฉั นทา
การบ ้าน การบ ้านของฉั นเยอะมาก ฉั นอาบน้ า แปรงฟั น ฉั นเข ้านอน
Today I got up at eleven o'clock. I washed my face and took a bath. I had rice,
fried egg, clear soup and spicy minced pork. I went to school by motorcycle. I
went to my classroom. I went to the playground. I sang the national anthem and
I chanted. I went back up to my classroom. I memorized the multiplication table
with my friends. I read English and Thai books. Today my favourite Subject was
English because we went to the computer room. We wrote our diary. In the
evening I did math. I went to the playground again because I wanted to wait for
my aunt. Today I felt very confident. I hope tomorrow will be very fun.
ิ ฉั นล ้างหน ้าและอาบน้ า ฉั นทานอาหารเชาอาหารเช
้
้ แกง
วันนี้ ฉั นตืน
่ นอนเวลา 11นาฬกา
ามี
จืด,ลาบหมูฉันไปโรงเรียนโดยมอเตอร์ไซค์ฉันไปทีห
่ ้องเรียนฉั นเขียนแบบฝึ กหัดในสมุด
แบบฝึ กหัด ฉั นไปทีส
่ นามเด็กเล่น ฉั นกลับไปทีห
่ ้องเรียนของฉั น ฉั นท่องสูตรคูณกับเพือ
่ น
ื ภาษาอังกฤษและภาษาไทย พวกเราเขียนไดอารีข
ของฉั น วันนี้ ฉั นอ่านหนังสอ
่ องพวกเรา
ึ มั่นใจมาก
ฉั นทาเลข ฉั นลงไปทีส
่ นามเด็กเล่นอีกครัง้ เพราะว่าจะไปรอป้ าทีม
่ ารับ วันนีฉ
้ ั นรู ้สก
ขึน
้ ฉั นหวังว่าพรุง่ นี้ต ้องสนุกมากแน่ๆๆ
Today. I got up at 6 o'clock. After that I took a bath and I put on my school
uniform. Next I ate breakfast and I prepared my school bag. I went to school at 7
o'clock. Next I went up to my classroom and greeted my teachers. I read my
schoolbook. After that I went down to assembly and I sang the national anthem.
After that I chanted. After that I went back up to my classroom and drank some
water. Next I learned math. Today we had fried chicken. I ate lunch in my
classroom. During the break I played table tennis with my friends. After that I
went home by school bus. I did my homework. Finally, I went to sleep.
ิ หลังจากนั น
วันนีฉ
้ ั นตืน
่ นอนเวลา 6 นาฬกา
้ ฉั นอาบน้ าและใสเ่ ครือ
่ งแบบนักเรียน หลังจากนัน
้
ิ
้
ฉั นรับประทานอาหารเชาและเตรี
ยมกระเป๋ านั กเรียน ฉั นไปโรงเรียนเวลา 7 นาฬกา หลังจาก
ื หลังจากนั น
นัน
้ ฉั นขึน
้ ห ้องเรียนและพบครู ฉั นอ่านหนังสอ
้ ฉั นลงไปเข ้าแถวและฉั นสวดมนตร์
หลังจากนั น
้ ฉั นกลับขึน
้ ห ้องเรียนและดืม
่ น้ า หลังจากนัน
้ ฉั นเรียนวิชาเลข วันนีม
้ ไี ก่ทอด ฉั น
รับประทานอาหารกลางวันในห ้อง ในระหว่างพัก ฉั นเล่นปิ งปองกับเพือ
่ น หลังจากนั น
้ ฉั น
กลับบ ้าน ฉั นทาการบ ้าน หลังจากนั น
้ ฉั นเข ้านอน
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In the morning I got up at half past 5. I washed my face and took a bath. I
brushed my teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast at 6.15 am. After, I
went to school with my brother. I read my schoolbooks with my teacher. I went
down to assembly. I sang the national anthem and chanted at 8 o'clock. I went
back up to my classroom. I learned in my classroom. After, I ate lunch in my
classroom. In the late afternoon I went home. I did my homework and played
games on my computer at home.
้ นตืน
ในเวลาเชาฉั
่ นอนเวลาตีห ้าครึง่ ฉั นล ้างหน ้า และอาบน้ า ฉั นแปรงฟั น ฉั นแต่งชุด
ิ ๑๕ นาที ต่อมาฉั น
้
นักเรียนเพือ
่ เตรียมไปโรงเรียน ฉั นรับประทานอาหารเชาเวลา
๖ นาฬกา
ื เรียนกับคุณครู ฉั นลงไปทีส
ไปโรงเรียนกับพีช
่ าย ฉั นอ่านหนั งสอ
่ นามเพือ
่ เข ้าแถว เวลา ๘
ิ
ื ในเวลา
นาฬกา ฉั นร ้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ฉั นกลับมาทีห
่ ้องเรียนเพือ
่ เรียนหนังสอ
ต่อมา ฉั นรับประทานอาหารกลางวันในห ้องเรียน ในเวลาบ่าย ฉั นกลับบ ้าน ฉั นทาการบ ้าน
์ อมฯทีบ
และเล่นเกมสค
่ ้าน
Today I got up at half past five. I washed my face and took a bath. I brushed my
teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast at six o'clock. After that I went
to school. I greeted my teachers at school. I went up to my classroom. I read my
schoolbooks. I went down to assembly. I sang the national anthem. Next I
chanted. I went back up to my classroom. I drank some water. After that I learnt
Thai. I ate lunch at half past eleven. Then I learnt English, Thai and Math. Next I
went home by car. At home I watched television. I read my schoolbooks. I took a
bath. After that I went to bed.
่ ด
วันนีฉ
้ ั นตืน
่ นอนตอนตีห ้าครึง่ ฉั นล ้างหน ้าและอาบน้ า ฉั นแปรงฟั น ฉั นใสช
ุ นักเรียน ฉั นกิน
้
ข ้าวเชาตอนหกโมงเช
า้ หลังจากนัน
้ ฉั นก็ไปโรงเรียน ฉั นทาความเคารพคุณครูทโี่ รงเรียน ฉั น
ื ฉั นลงมาด ้านล่างเพือ
ขึน
้ ไปทีห
่ ้องเรียนของฉั น ฉั นอ่านหนังสอ
่ เข ้าแถว ฉั นร ้องเพลงชาติ
ต่อมาฉั นก็สวดมนต์ ฉั นกลับขึน
้ ห ้องเรียน ฉั นดืม
่ น้ า หลังจากนัน
้ ฉั นเรียนวิชาภาษาไทย ฉั น
กินข ้าวกลางวัน จากนัน
้ ฉั นก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ต่อมาฉั น
ื และอาบน้ า หลังจากนั น
กลับบ ้านโดยรถยนต์ ทีบ
่ ้านฉั นดูโทรทัศน์ ฉั นอ่านหนังสอ
้ ฉั นจึงเข ้า
นอน
Today I got up at six o'clock. I took a bath, washed my face and brushed my
teeth. I put on my school uniform. I ate breakfast alone. I went to school in my
elder brother's car. I went up to my classroom. I read my schoolbooks. Next I
went down to assembly. I sang the national anthem and chanted. I went back up
to my classroom. I drank some water. After that I learned English, Music and
Thai. I ate lunch at my desk. I learned Math and Science. Then I came back
home in my elder brother's car.
วันนีฉ
้ ั นตืน
่ นอนเวลา 6.00 น. ฉั นอาบน้ า ล ้างหน ้า และแปรงฟั น ฉั นใสเ่ ครือ
่ งแบบของ
้
โรงเรียน ฉั นกินข ้าวเชาคนเดี
ยว ฉั นไปโรงเรียนโดยรถของพีช
่ ายฉั น ฉั นขึน
้ ไปบนห ้องเรียน
ื แล ้วฉั นจึงลงมาเข ้าแถว ฉั นร ้องเพลงชาติ สวดมนต์ แล ้วก็ขน
ฉั นอ่านหนังสอ
ึ้ ห ้องเรียน ฉั น
ดืม
่ น้ า หลังจากนั น
้ ฉั นเรียนวิชาอังกฤษ ดนตรี และไทย ฉั นกินข ้าวกลางวันทีโ่ ต๊ะเรียน แล ้ว
ฉั นก็เรียนวิชาคณิตฯ วิทยาศาสตร์ และเกษตรต่อ จากนัน
้ ฉั นก็กลับบ ้านโดยรถยนต์ของ
พีช
่ ายฉั น
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Let me introduce myself
1. Hi my name is ______
2. I’m from ______ (Country)
3. I live in ______
4. I’m ______ years old.
5. My birthday is on ______
6. I’m a student at ______
7. My favorite subject is ______
8. My favorite sport is ______
9. There are ______ people in my family.
10. They are __________________________
11. My father is a ________ and my mother is a _________
12. I would like to be a ______ because ______
13. My hobby is ______
14. In my free time, I like to ______
15. I don’t like ______ (activity)
16. My favorite food is ______
17. My favorite drink is ______
18. I don’t like ______ (food)
19. My favorite day of the week is ______ because ______
20. My favorite month is ______ because ______
21. My favorite singer/band is ______
22. I like ______ movies.
23. My favorite place is ______. I like it because ______
24. I like travelling. I have been to ______.
25. The most beautiful place in my county is ______
26. I study English because ______

Getting to know you
1. What is your name? My name is ______.
2. Where are you from? I’m from ______.
3. Have you visited a foreign country? ______ .
4. Which countries have you/ would you like to visit? ______ and ______.
5. How old are you? I’m ______ years old.
6. How tall are you? I’m ______ centimeters.
7. How do you come to school? I come to school by ______.
8. Did you watch TV last night? ______ I watched ______ . No I ______.
9. Do you have social media? ______. I have___.
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