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1. The Czech Republic
Kulturně-geografické údaje (práce s mapou), historické události, města ČR, populace, politickosprávní systém, kultura (tradice, jídlo, sporty), turisticky zajímavá místa, popis obrázků, oblíbená
místa.
2. Prague
Zeměpisné umístění, kulturně-geografické údaje, historické události, památky a zajímavá místa,
doprava po Praze, popis obrázků.
3. The United Kingdom
Kulturně-geografické údaje (práce s mapou), populace, politicko-správní členění, hlavní město/a
jednotlivých částí, vláda a panovník, ekonomika (průmysl, zemědělství), zajímavá místa, popis
obrázků.
4. London
Zeměpisné umístění, kulturně-geografické údaje, historické události, památky a zajímavá místa,
doprava po Londýně, popis obrázků.
5. The USA
Kulturně-geografické údaje (práce s mapou), populace, politicko-správní členění, hlavní město, státy a
jejich hlavní města jednotlivých částí, vláda, ekonomika (průmysl, zemědělství), zajímavá místa, popis
obrázku.
6. British, and American Literature
Charakteristika anglické a americké literatury, W. Shakespeare (život a dílo, příběh Romeo a Julie),
jiní spisovatelé – Ch. Dickens, A. Christie, J. K. Rowlingová, O. Wilde, James Cooper, E. Hemingway,
M. Twain, E. A. Poe, oblíbená kniha.

7. The Czech, British, and American Holidays, and Festivities
Svátky české, britské a americké, popis a srovnání zvyků českých a britských, Vánoce, Velikonoce,
Nový rok, Den Martina Luthera Kinga, Den Kryštofa Kolumba, Den díkůvzdání, můj nejobllíbenější
svátek roku, rodinné svátky, jak, s kým a kde je trávím.
8. The Travel and Transport
Turistika, zajímavé oblasti turistiky, doprava, orientace v mapě, popis cesty, cesta do mé oblíbené
oblasti a místa světa.
9. The Shopping and Fashion
Typy obchodů, čím zaplatím, obchody v mém městě, oblíbený typ obchodů, trendy v oblékání a
obouvání, oblíbená značka oblíkání a obouvání, úprava hlavy, dredy jako výraz příslušnosti
k subkultuře.
10. Free Time – Hobbies, and Sport
Co je volný čas, aktivní trávení volného času, důležitost volného času pro člověka, s kým trávím volný
čas, druhy sportu, sport, který preferuji ve volném čase, preferovaná volnočasová aktivita.
11. British, American, and Czech Food and Drinking
Jídlo v různých kulturách – v anglicky mluvících zemích a v českém prostředí, oblíbené nápoje
jednotlivých anglických a kultur a českého prostředí.
12. Family and Relationship
Členové mé nukleární rodiny, členové mé extendované rodiny, kde kdo žije, kdy se scházíme, jak
slavíme různé svátky ročního cyklu, rodinné obřady.
13. Popular Culture
Co je to kultura, co znamená slovo populární, dnešní populární kultura, mainstreamová a alternativní
hudební žánry, filmy a filmové žánry, piercing a tetování jako výraz příslušnosti k subkultuře.

