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WORKSHEET 8 

greetings                                                          name :                               
personal information

1/  matching sentences :

How do you do?      Hi!
Good morning, sir. Fine,thanks.
How are you?                         Goodbye, Jane.
Hello,Charlie.     Good morning, madam.
Goodbye,Tom.                        How do you do?      

2/ write the questions – ask about :

- name : ____________________________________________________
- age :  ______________________________________________________
- address : ___________________________________________________
- telephone number : __________________________________________
- E- mail address : ____________________________________________
- activities : __________________________________________________

3/  fill in  (ask your friend)
MEMBERSHIP CARD

first name:...........................       family name:   ........................................                         
age: ...............................
address: .....................................................................................................
postcode:  ..............................    telephone number: .................................
E- mail address: ........................................................................................
Activities : ...............................................

Signed ......................................     date ..................................

4/ complete your passport :
  

                                                                

                                                                       evaluation :                    

CZECH REPUBLIC
Code  Cze                                           Passport number
Surname
Given names
Nationality
Date of birth
Personal No
Sex
Place of birth
Holder’s signature



Pracovní list 

Cílová skupina: žáci 11- 12

Cíl aktivity: opakování základních pozdravů a osobních informací,opakování otázek,
                    na základě otázek vyplnění členské průkazky pro kamaráda, vyplnění základních        
                   údajů o sobě v cestovním dokladu

Forma práce : samostatná práce, práce ve dvojicích

Časová dotace:  30 min

Pomůcky : kopie pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – spoj dvojici výrazů, které k sobě patří ( např. použij stejnou barvu nebo 
spoj čarou)

2. cvičení 2 -  doplň otázku, kterou bys položil svému kamarádovi ( následně společná 
kontrola)

3. cvičení 3 – na základě jednoduchého rozhovoru s kamarádem vyplň pro svého kama-
ráda členskou průkazku

4. seznámení s výrazy, které se vyskytují v úředním dokumentu – vyplň si svůj cestovní
      pas




