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Anotace:  pracovní  list určený pro práci s textem 
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Valentine´s Day                                                             name:   

         

Working with the text          

         Nicola                                                                     Russell 

Finish the sentences : 

After school ……………………………………………………………………………………………………………………… 
The next day ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Break came …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Back in the classroom ……………………………………………………………………………………………………… 
Then he saw  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Find in the text : 
 
2 short adjectives   

2 more syllabled adjectives   
2 comparatives   

2 superlatives   

2 regular past tenses   
2 irregular past tenses   

2 symbols of Valentine´s Day   
 
Answer the questions : 

When do we celebrate Valentine´s Day? ______________________________________ 

What did Greg buy for Nicola? _____________________________________________ 

Did Russell send any Valentine´s cards? ______________________________________ 

What animal can you see in the card? _______________________ 

Why did Greg feel happier ? _____________________________ 

What did Greg find in his desk?     _________________________ 

                                 _____________________________________                                                   

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 13-14 

Cíl aktivity: práce s textem a slovní zásobou 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  20 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, učebnice Project English 2 ( 2. vyd.) , Tom Hutchinson,OUP 1999 
                   str.58 
 

Průběh aktivity, instrukce : 

1) žáci si samostatně přečtou text Valentine´s Day                         
2) 1.cv. – vyhledají v textu přídavná jména charakterizující Nicolu a Russella 
3) vyhledají v textu dokončení uvedených vět 
4) doplní do tabulky podle určených úkolů 
5) zodpoví otázky 

 

Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázků z nabídky Klipart programu Word 2010 


