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Označení materiálu VY_22_INOVACE_0201 

Název materiálu Sport in Britain, USA and Australia 
Cíl dle ŠVP Žák si prohlubuje znalosti o sportech v těchto zemích 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 
Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích, vybírají správné 
alternativy a na závěr dle obrázků míčů pojmenují hru. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colored_basketball.png  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volley_ball_angelo_gelmi_01.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinness_Rugby_Ball.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Football_(soccer_ball).svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tennis_ball_01.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_team's_baseball_ball.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stk_bowling-icon.png 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handball_the_ball.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golf_ball_grass.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floorball_ball_cropped.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0202 
Název materiálu School and education in Britain 

Cíl dle ŠVP 
Žák v jednoduchém úvodním testu prokazuje získané vědomosti o vzdělávání 
ve Velké Británii. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 
Žáci pracují samostatně a odpovídají na otázky o školství. Na závěr proběhne 
kontrola správnosti odpovědí a diskuze o tématu. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 

Označení materiálu VY_22_INOVACE_0203 
Název materiálu United Kingdom  
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 



 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci pracují ve dvojicích s mapou Spojeného Království a doplňují si 
informace do pracovního listu a na závěr odpoví na jednoduché otevřené 
otázky. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0204 
Název materiálu United Kingdom - quiz 
Cíl dle ŠVP Žák si ověřuje znalosti, které měl získat prací s pracovním listem. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 
Test je vypracován na základě pracovních listů, které byly použity 
v předchozích hodinách, a zjišťuje úroveň získaných znalostí. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0205 
Název materiálu London – basic facts 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 
Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Při popisu obrázků 
využívají své dosavadní znalosti a při doplňování informací mapu. 

Použité zdroje http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=37880 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0206 
Název materiálu London – basic facts - test 
Cíl dle ŠVP Žák si ověřuje znalosti, které měl získat prací s pracovním listem. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 
Test je vypracován na základě získaných znalostí a prací s pracovním listem a 
ověřuje úroveň získaných vědomostí 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0207 
Název materiálu Famous American people 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo po skupinách. Žáci vyřazují jména 
z nabídky jmen osobností,které nepochází z USA, pak přiřazují jednotlivé 
osobnosti k oblasti jejich působení, na závěr doplňují jména osobností 
k uvedeným charakteristikám. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 



 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0208 
Název materiálu Famous American people - test 
Cíl dle ŠVP Žák si ověřuje znalosti, které měl získat prací s pracovním listem. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 

Test je vypracován na základě předchozích znalostí a prací s pracovním 
listem a formou doplňování, hodnocení výroků a spojováním správných 
dvojic zjišťuje úroveň získaných znalostí. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0209 
Název materiálu National Parks of the UK 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci pracují nejlépe ve dvojicích a za pomoci mapy doplňují jména národních 
parků do slepé mapy v pracovním listě a poté řeší další otázky spojené 
s tímto tématem. 

Použité zdroje 

http://www.nationalparks.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0019/351343/map-

parks-nonames.pdf 

 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0210 
Název materiálu Eating habits in Britain 

Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Po přečtení 
jednoduchého textu o stravovacích zvycích řeší úkoly, které s textem 
souvisejí a upevňují si slovní zásobu na dané téma. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 

Označení materiálu VY_22_INOVACE_0211 
Název materiálu Traditional English breakfast 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně či ve dvojicích. S pomocí slovníku přiřazují 
ingredience k obrázku tradiční britské snídaně. Pak vybírají správnou 
alternativu vždy ze dvou možností v textu, který pojednává o britské snídani. 
Na závěr rozlišují ingredience, které jsou součástí britské a evropské snídaně a 
diskutují na dané téma. 

Použité zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Full_Breakfast.JPG 



 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0212 
Název materiálu Traditional meals in some English speaking countries 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo ve čtveřici za pomoci učitele. Žáci 
přiřazují tradiční pokrmy zemí britských ostrovů a USA k jednotlivým zemím a 
zjišťují z jakých ingrediencí se připravují. Po vypracování následuje společná 
diskuze a kontrola odpovědí. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0213 
Název materiálu Wales 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak se slovníkem přiřazují slova 
k obrázkům a na závěr vybírají správnou alternativu v textu shrnující informace 
o zemi. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Wales.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leek.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Dragon_Badge_of_Wales.
svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_harp_dsc05425.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narcissus_asturiensis.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_of_Wales%27s_feather
s_Badge.svg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0214 
Název materiálu Ireland 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak se slovníkem přiřazují slova 
k obrázkům a na závěr vybírají správnou alternativu v textu shrnující informace 
o zemi. 



 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shamrock-drawing.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossmolina.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_harp.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guinness-
Werbung_%28G%C3%B6rlitz%29.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ireland_flag.gif 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland_with_border.s
vg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0215 
Název materiálu Education in Britain 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Žáci spojují etapy 
vzdělávání s věkovým rozmezím, vybírají popis určených školních předmětů a 
popisují součásti školní uniformy. Na konec dokončují text shrnující informace o 
britském školství. 

Použité zdroje 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kennet_uniform.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0216 
Název materiálu Education  in USA 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Žáci spojují etapy 
vzdělávání s věkovým rozmezím, vyřazují školní předměty, které nepatří do 
skupiny. Na závěr dokončují text shrnující informace o americkém školství. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0217 
Název materiálu Traditional sports events in English-speaking countries 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Žáci přiřazují názvy 
netradičních sportovních událostí k jejich popisu a poté se zaměří na dvě 
vybrané události a pracují s textem, který dokončují výběrem správných 
variant. 

Použité zdroje 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manvhorse06.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CheeseRollingRace.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0218 



 

Název materiálu New Zealand 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak srovnávají historické události dle 
časové posloupnosti a nakonec se slovníkem přiřazují slova k obrázkům.  

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Zealand_map.PNG 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiwi_silhouette-by-flomar.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaoriChief1784.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allblackhaka_crop.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buzzybeeride.JPG 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Zealand_flag_rugby.svg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0219 
Název materiálu Australia 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak srovnávají historické události dle 
časové posloupnosti a nakonec se slovníkem spojují slova  s obrázky národních 
symbolů a jejich popisem. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vegemite.JPG 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boomerang.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia_%28convert
ed%29.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macropus_greyi_-_Gould.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golden-wattle.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0220 
Název materiálu Scotland 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi a pak spojují slova s obrázky národních 
symbolů a jejich popisem. 



 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scotland_topographic_map_s
mall-en.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glass_of_Bell%27s.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Scotland_%28navy_bl
ue%29.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scottish_thistle.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scotland_Haggis.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_watch_kilt.JPG 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0221 
Název materiálu Canada 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak srovnávají historické události dle 
časové posloupnosti a nakonec se slovníkem spojují slova s obrázky národních 
symbolů a jejich popisem. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canadian_Flag.gif 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ca-map.png 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Maple_Leaf.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_hockey_pictogram.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaver_%28PSF%29.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Choctaw_Stickball_Player%2C_
Painted_by_George_Catlin%2C_1834.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0222 
Název materiálu South Africa 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak srovnávají historické události dle 
časové posloupnosti a nakonec se slovníkem spojují slova s obrázky národních 
symbolů a jejich popisem. 



 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_South_Africa.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_Protea_%285743477612
%29.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPRINGBOK.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson_Mandela%2C_2000_%
285%29.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podocarpus_latifolius_-
_real_yellowwood_tree_9.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0223 
Název materiálu Northern Ireland 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve za pomoci 
mapky doplňují text o příslušné zemi, pak pracují s textem popisujícím 
dlouhodobé náboženské problémy na irském ostrově a nakonec pojmenují 
symbol Severního Irska 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_Ireland_relief.svg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uk_map.png 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulster_banner.svg 

 

Označení materiálu VY_22_INOVACE_0224 
Název materiálu New York 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve prokazují již 
dříve nabyté znalosti o městě, pak spojují slovo s obrázkem symbolu města a 
jeho popisem a nakonec srovnávají historické údaje o městě dle časové 
posloupnosti. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yellow_cab.JPG 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empire_State_Barnstar.png 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue-de-la-liberte-new-york.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_York_skyline_%288403804870%
29.jpg 

 

Označení materiálu VY_22_INOVACE_0225 

Název materiálu Washington 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 



 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo malých skupinách. Nejprve prokazují již 
dříve nabyté znalosti o městě, pak spojují slovo s obrázkem symbolu města a 
jeho popisem a nakonec srovnávají historické údaje o městě dle časové 
posloupnosti. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Washington_State_Capitol.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_White_House.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_Monument_Dusk_Jan_2
006.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lincoln_Memorial_Close-Up.jpg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0226 

Název materiálu American cities 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Pracují s mapkou 
amerických měst a na základě uvedených informací přiřazují k popisu správné 
město. 

Použité zdroje 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_American_urban_areas_by_
size.svg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0227 
Název materiálu Other places of interest in the USA 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Při doplňování slepé 
mapky využívají dosavadní znalosti a mapu a poté přiřazují název místa k jeho 
popisu, který obsahuje návodné informace. 

Použité zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USA_location_map.svg 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0228 
Název materiálu Other places of interest in the UK 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Při zanesení zajímavých 
míst do slepé mapky využívají studijní mapu a návodný popis. Na konec 
následuje společná kontrola a diskuze o těchto místech. 

Použité zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UK_plain.png 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0229 

Název materiálu Famous British people 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 



 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo po skupinách. Žáci vyřazují jména 
z nabídky jmen osobností, které nepochází z Británie, pak přiřazují jednotlivé 
osobnosti k oblasti jejich působení, na závěr doplňují jména osobností 
k uvedeným charakteristikám. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0230 
Název materiálu Famous Irish people 
Cíl dle ŠVP Žáci se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. 

Anotace  Pracovní list 

Metodický pokyn 

Žáci mohou pracovat samostatně nebo po skupinách. Žáci vyřazují jména 
z nabídky jmen osobností, které nepochází z Irska, pak přiřazují jednotlivé 
osobnosti k oblasti jejich působení, na závěr doplňují jména slavných osobností 
k uvedeným charakteristikám a fotografii. 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liam_Neeson_at_2008_TIFF.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bono_-
_60x60_Mixed_Media_on_Canvas_by_Fine_Artist_Rene_Romero_Schuler.gif 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0231 
Název materiálu English-speaking world – final quiz I 

Cíl dle ŠVP 
Žák si ověřuje znalosti a informace, které získal při studiu reálií anglicky 
mluvících zemí. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 

Test je vypracován na základě předpokládaných znalostí žáků, které byly 
osvojeny při studiu reálií a práci s pracovními listy. Obsahuje doplňování, 
otevřené otázky, otázky typu pravda či nepravda. 

Použité zdroje Všechny texty a objekty jsou vlastní originální tvorbou autora. 

 
Označení materiálu VY_22_INOVACE_0232 
Název materiálu English-speaking world – final quiz II 

Cíl dle ŠVP 
Žák si ověřuje znalosti a informace, které získal při studiu reálií anglicky 
mluvících zemí. 

Anotace  Test 

Metodický pokyn 

Test je vypracován na základě předpokládaných znalostí žáků, které byly 
osvojeny při studiu reálií a práci s pracovními listy. Obsahuje přiřazení názvu 
země ke konkrétním místům, popis obrázku a jeho přiřazení ke konkrétní zemi 
a doplňování výrazů do charakteristických vět. 



 

Použité zdroje 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gretzky_statue.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uluru2.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hobbiton.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_FIFA_World_Cup_Fans_2.jpg 

 


