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Pracovní list 70 

 

Název aktivity: Writing an email about your holiday 

 

Procvičovaná látka: procvičování frází 

 

Vazba na jiný předmět:  

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Opakovací cvičení 

 

Časová dotace:  30minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Complete an email from your last holiday: 

 

Dear……………………… 

How are you? We arrived in……………………………………………………………………..(where/when) 

We are staying in ………………………………………………………………(name of the hotel) 

 It´s…………………………………………………………………………………….(place) 

The weather is…………………………………………………………………. 

Today we are……………………………………………………………………………………………………………………. and in the 

 evening………………………………………………………………………………………………….. 

Tomorrow we are going to………………………………………………………………………………………………………… 

I can´t wait to…………………………………………………………………………………………………………………………… 

It´s…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

That´s all my news for now. 

See you in …………………………………………..time. 

Take care………………………………………………………. 

 

 

 

2. Use colours and mark in the email 4 parts: 

 

1. Greetings and saying where the people are 

2. Fixed plans for today 

3. Plans for tomorrow 

4. Closing remarks 

 

 

 

3. Write your own email about visiting some famous place as  homework 

 



Řešení 

 

4. Complete an email from your last holiday: 

 

Dear Peter,…… 

How are you? We arrived in Greece   last night…………..(where/when) 

We are staying in ……………………Kariaki hotel………(name of the hotel) 

 It ´s a hotel near Kerkyra which is a big city…………………….(place) 

The weather is very hot and sunny…………………………. 

Today we are sunbathing and swimming for the first time here……………………………………. and in the 

 Evening we are having a greek evening with the music……………………………….. 

Tomorrow we are going to……visit Kerkyra city… 

I can´t wait to see this city and to take a boat trip there……………………………… 

It´s…a boat trip to see some exotic fish in the sea………………………………………………… 

That´s all my news for now. 

See you in …………two weeks´………..time. 

Take care…………Martina………………. 

 

 

5. Use colours and mark in the email 4 parts: 

 

5. Greetings and saying where the people are(up till the weather….) 

6. Fixed plans for today( up till in the evening) 

7. Plans for tomorrow(up till It´s a boat trip) 

8. Closing remarks 

 

 

6. Write your own email about visiting some famous place as  homework 

(students´own answers) 

 

 


