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Mother´s Day                                                   name: 

- it is celebrated on the second of May in many European countries, the USA,             

Canada and Australia 

- in Great Britain it is known as Mothering Sunday and is celebrated on the fourth  

 Sunday of Lent 

- mother traditionally receives cards and gifts, mainly flowers and the whole family  

tries to be  very nice to her 

- she can have a rest, she doesn´t  do any cooking or housework and she may get 

breakfast in bed 

 

 

1) Can you describe your mother ? ( finish the sentences )                                 

My mum is ________________________________________________ 

She´s got _______________________________________ hair. 

Her eyes are _________________________________ . 

 

2) Do you know your mother well? Which are her favourities ? 

What´s her favourite  colour ? ____________________________________ 

                         flower ?  ____________________________________ 

                         hobby ? ____________________________________ 

                         singer ?____________________________________ 

                         film ? ______________________________________ 

What does she like to do? ________________________________________ 

What does she like to wear ? _____________________________________ 

 

3) Write a short poem about what your mum means to you : 

 

She is _____________________________________                                      

 

She is _____________________________________ 

 

She is _____________________________________ 

 

She _______________________________________ 

 

She _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  oslavy Dne matek ve Velké Británii a srovnání s oslavami tohoto dne u nás 

Forma práce : úvodní část – společně, jednotlivé úkoly plní samostatně 

Časová dotace: 30min. 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovník 

Průběh aktivity, instrukce : 1. základní informace o oslavách Dne matek ve VB, doplňující  otázky obsahující  srovnání  

                                                     s oslavou tohoto dne u nás 

                                                 2. popis osoby - vzhled 

                                                 3. doplnění vět – My mother´s favourite things 

                                                 4. dětí se pokusí napsat krátkou básničku o tom, čím pro ně jejich maminka je a co pro ně  

                                                     znamená 

 

Při přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart. 

 


