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VY_32_INOVACE_AJ6-7_781 
Britské ostrovy - anglické názvy jednotlivých 
území a jejich české ekvivalenty 

Anglické a české názvy Britských ostrovů; prezentace, cvičení na doplnění 
s mapkou – možné i jako pracovní list  

VY_32_INOVACE_AJ6-7_782 

Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska, Irská republika - anglické názvy 
jednotlivých území a jejich případné české 
ekvivalenty, jména hlavních měst 

Anglické a české názvy jednotlivých území v rámci Velké Británie, jména hlavních 
měst – prezentace před kolektivem 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_783 
Christmas in United Kingdom – Vánoce ve Velké 
Británii 

Vánoční svátky, anglické termíny a data, způsob jejich prožití ve Velké Británii - 
prezentace 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_784 
Christmas in United Kingdom – Vánoce ve Velké 
Británii – kvíz  

Vánoční svátky ve Velké Británii – test; forma prezentace nebo tištěných 
pracovních listů 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_785 Svátek sv. Valentýna - Valentine´s Day Svátek sv. Valentýna – prezentace včetně malého kvízu na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_786 
"Cottage Pie" (zapékané hovězí s bramborovou 
kaší) - typické anglické jídlo 

Typický anglický kuchařský recept – prezentace, přiřazovací cvičení, kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_787 
Easter in the United Kingdom Velikonoce ve Velké Británii a jejich oslava a symboly – prezentace, čtení 

s porozuměním, přiřazovací cvičení, kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_788 
England Anglie – základní údaje a zajímavosti: prezentace, přiřazovací cvičení, kvíz na 

závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_789 
Scotland Skotsko – základní údaje a zajímavosti: prezentace anglických názvů s obrázky, 

kvíz na závěr 
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VY_32_INOVACE_AJ6-7_790 Wales Wales – základní údaje a zajímavosti: prezentace s obrázky, kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_791 
Northern Ireland Severní Irsko – základní údaje a zajímavosti: prezentace anglického textu 

s obrázky, kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_792 
Republic of Ireland Irská republika – základní údaje a zajímavosti: prezentace anglického textu 

s obrázky a jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_793 
London Londýn – základní údaje ohledně hlavního města Velké Británie; prezentace 

s obrázky, jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_794 
Canada Kanada – základní údaje a zajímavosti; prezentace obrázků s anglickými popisky a 

jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_795 
Australia Austrálie – základní údaje a zajímavosti; prezentace obrázků s anglickými popisky 

a jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_796 
New Zealand Nový Zéland – základní údaje a zajímavosti; prezentace obrázků s anglickými 

popisky a jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_797 
The USA Spojené státy americké – základní údaje a zajímavosti; prezentace obrázků 

s anglickými popisky a jednoduchý kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_798 
New York New York jako největší a nejznámější město Spojených států – základní údaje a 

zajímavosti; prezentace s kvízem na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_799 
Meals and meal times in United Kingdom – 
Strava a obvyklé časy pro stravování ve Velké 
Británii 

Stravování ve Velké Británii – základní informace a zajímavosti; prezentace 
s obrázky a kvíz na závěr 

VY_32_INOVACE_AJ6-7_800 
School in United Kingdom – Škola ve Velké 
Británii  

Školní rok, prázdniny a školní řád ve Velké Británii – základní informace; 
prezentace s obrázky a kvízem na závěr 

 

Datum 17. 5. 2013 Podpis  

Jméno a podpis ředitele Mgr. Jaroslav Feřtek  

 


