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WORKSHEET  11
                                                                  name :

MY  DAY
1. write about  your day – use all these verbs and add the time:

go to bed have breakfast go to school go home
get dressed wash hands and face get up have lunch
prepare for school clean teeth start lessons have dinner
comb hair have a shower finish school watch TV

2. What does Lucy do in her free time ?

                                                                           

                                                                                 

                                                                      evaluation:                 



                                
Cílová skupina:  žáci 11- 12

Cíl aktivity:  zopakováni tvarů 3.os.č.j. přít.jednoduchého času, procvičení otázek v přítomné jednoduchém            
                     čase s použitím v dotazníku a následném cvičení

Forma práce : individuální

Časová dotace: 20 min.

Pomůcky : kopie textu pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :
      1.  seznámení se s výrazy uvedenými v tabulce ( možnost dotazů na neznámá spojení )
           následuje samostatná práce, v níž žáci s využitím všech uvedených výrazů a doplněním časových 
           údajů napíší vyprávění o sobě a svém denním režimu
      2.  někteří žáci přečtou svou práci a ostatní hodnotí, případně opravují chyby ( především gramatické
           a výslovnosti)
      3. ve 2. cvičení žáci celou větou písemně odpovídají na otázku What does Lucy do in her free time,
          využijí k tomu obrázky jednotlivých  činností

K přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart.




