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vyprávění o včerejším dnu a nepoužívat pouze holé věty, ale využít, to co 
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Název aktivity: My day yesterday

Procvičovaná látka: The past simple

Vazba na jiný předmět: Home economics 

Cílová skupina: 12-13 years old

Cíl aktivity: Narration in the past tense .

Forma práce: Fill-in exercise

Časová dotace: 20 minutes

Pomůcky: Worksheet copy

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



Worksheet to copy

MY DAY YESTERDAY

IT…………….a beautiful day yesterday. The weather………….  ………….
In the morning I……….   ……… at 6.30 because it………….an usual 
school day. I……………my teeth, I…………dressed and 
…………..breakfast.
I……………bread with cheese and a cup of tea. 
At 7.30 I………….my friends and we ………….to school. The 
school…………..at 8 am. It …………Tuesday yesterday and on Tuesday 
we have five lessons. We have……………………………………………..
Luckily we…………..  …………..any tests yesterday.
After school me and my friends……………..lunch at the school canteen. 
Then I…………..goodbye to my friends and……………home. When I 
…………..home, I…………..my homework first and then I…………TV for 
a half an hour. At 4 pm I ………….back to the school gym to play floorball. 
It ……………at 6pm. My mum…………..for me outside the school and 
she………….me home. At home we……………dinner. After dinner 
I………a shower. Then I ………….to bed. My mum………….to say 
goodnight to me. Then I…………..asleep and ………….about holidays.




