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Christmas in Britain                                                       name: 

Before Christmas the people are very busy. They buy presents, decorate their houses and buy 

Christmas trees. They also send Christmas cards to their friends and relatives. On Christmas Eve 

young children go to bed early and hang up their stockings at the end of their beds. On Christmas 

morning the children look into their stockings and all the family open their presents. 

Most families have a special Christmas dinner. They eat roast turkey, roast potatoes and vegetables. 

Then they have Christmas pudding. This is a cake with a lot of fruit in it. The day after Christmas is 

Boxing Day. It is also a holiday in Britain. 

                                                           True or false ? 

 

 true false 

On Christmas Eve young children look into their stockings.   

On Christmas morning everybody opens their presents.   

On Christmas Eve most families have a special dinner.   

People must work again on Boxing Day.   

There is often turkey for Christmas dinner.   

Before Christmas people relax.   

Christmas pudding is a cake with a lot of vegetable.   

 

  

Now write the same text about your British friend     (choose  She  or He) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  
 

 

 



Cílová skupina: žáci 11-12 

 

Cíl aktivity: práce s textem, nácvik psaní krátkého souvislého textu, procvičení 3.os.č.jed. 

                    přítomný čas prostý 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace:  25 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. Samostatná práce – čtení textu, zodpovězení otázek True x False 

2. Společná kontrola řešení 

3. Přepis daného textu ve 3.os. č. jedn. v přítomném čase prostém 

 

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart programu Word 2010. 

 


