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Anotace: pracovní  list určený k práci s textem 
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OUR  HOLIDAY                                                                                                 name: 

1) Listen and complete the text : 

We ………………………….. on holiday in ………………………. . We ……………………… to Spain by …………………… . 

We …………………………. at the airport in Malaga. A man checked …………………………….. and then  

we ……………………….. for our …………………………………….. . Soon the …………………and suitcases  …………………… 

to arrive. Mum and Dad´s bag  ………………. …………………… Then my ……………………….., Frank ………………………. . 

´There´s ……………………………… ! ´ He …………………………… it and we ………………………….. Mum nad Dad with  

the ……………… . 

 

2) Find the verbs in regular past simple tense : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3) Think about the title of this article : 

________________________________________________________ 

4) Use the other word with the same meaning : 

 

shout                                                               happy 

angry                                                               phone 

follow                                                              label 

 

5) What is the opposite of the word : 

happy   -                                                          unpack  - 

arrive    -                                                         open   - 

start     -                                                          right   - 

 

 

                            



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  práce s textem – doplňování na základě poslechu, vyhledávání min. času, práce se slovníkem 

Forma práce : individuální 

Časová dotace: 25 min. 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky, nahrávka textu, učebnice Project English 2 3rd edition 

                   ( Tom Hutchinson) , str.34 cv.2 b 

Průběh aktivity, instrukce : 

      1.  doplnění chybějících slov na základě poslechu  nahrávky ( diktát) 

      2.  z celého textu vypíší tvary sloves v minulém pravidelném čase ( podle učebnice)  

      3.  pokusí se vymyslet vhodný název k článku 

      4.  za pomoci slovníku vyhledávají slova se stejným významem 

      5.  k uvedeným slovům napíší slova s protikladným významem 

 

K přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart programu Word 2010 

 

 


