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WORKSHEET  12

DATES - REVISION

1 names of the months :

J .........................                   M ...........................              S .................................
F ........................                    J ............................              O ................................

     M .......................                     J ...........................               N ...............................
     A .......................                     A ..........................               D ...............................

2 ordinal numbers :

1.  __________________  5.  _________________   20.  ___________________
2.   _________________   9.  _________________   30.  ___________________
3.   _________________ 12.  _________________   50.  ___________________
4.   _________________ 15.  _________________   33.  ___________________  

3 write the dates in full :

5/ 6  ____________________________        2/ 7 _________________________
11 / 11 __________________________       15/ 3 ________________________
1 / 4 ____________________________       28/ 5 ________________________
7 / 12 ___________________________       14 / 2 ________________________

4 answer the questions :

When´s your birthday ?  ………………………………………………..
When´s your name day ? ……………………………………………….
What´s the date today ? …………………………………………………

                                                                                                                   How to read dates in English ?                                 
4 th May        the fourth of May
                       May the fourth                     

How to write dates in English ?

     4 May                          4/5/2012                             
     4th May                       4-5-2012
     May 4                          
     May 4th

    Americans write the month first and put a comma before the year.  March 30, 2003

    British people put the day first.

   10.5.2012  means 10 May 2012 in Britain whereas it means October  5 2012 in America.    

                                                                      evaluation:                 



Cílová skupina:  žáci 11- 12

Cíl aktivity:  zopakováni názvů měsíců v roce, pravopis řadových číslovek  a jak číst data v angličtině

Forma práce : individuální

Časová dotace: 20 min.

Pomůcky : kopie textu pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – žáci doplní názvy měsíců v roce s nápovědou počátečního písmena
2. cvičení 2 - žáci doplní řadovou číslovku v její písemné podobě podle uvedeného českého
                        tvaru řadové číslovky
3. cvičení 3 – jak čteme datum v angličtině – slovní zápis
4. cvičení 4 -  žáci napíší odpověď na 3 základní otázky,ve kterých je potřeba uvést datum

     5.   cvičení 5 – poznámka pro zajímavost týkající se odlišnosti britské a americké angličtiny

Při přípravě pracovního listu byl použit obrázek z nabídky Klipart.




