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Match the right picture to the sentences:

MY WEEK
Hello, my name is Lenka. I am 10. I come from the Czech Republic. I live in a
village in a small house with my family. This is my week:
On Monday I have a music lesson. I can play the recorder.
On Tuesday I do judo.
On Wednesday I go to the playground with my friend.
On Thursday I read my favourite book.
On Friday I do shopping with my mum.
On Saturday I go on a trip with my parents.
On Sunday I visit my grandparents and we walk the dog there.

Použité zdroje:
http://www.judo-siprucha.wbs.cz/Treninky.html
http://www.palis-gym.cz/detske-hriste-eliska
http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-d%C4%9Bti.html
http://color-princess-tereska.blog.cz/1105/nakupovani-d
http://zvada.cz/hrad-karlstejn.html
http://psi-bouda.blog.cz/0812
http://www.tuba.cz/teraweb/eshop/3-1-NOTOVINY/0/5/969-Sopranova-zobcova-fletna-YamahaYRS-24B
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