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„The Czech Republic“ 



Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu The Czech cuisine 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace typických rysů českého stravování a české kuchyně, ve které se studenti seznámí s 
anglickými názvy českých pokrmů. Prezentace může být využita při přípravě k maturitní zkoušce 
z anglického jazyka. Pracovní list pro žáka slouží k procvičení slovní zásoby týkající se tématu 
„Jídlo a stravování“ a je možno ho využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova cuisine, soup, the main course, dishes, dessert 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 26.9.2012 

The Czech cuisine 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.02 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu The Czech Educational System 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se systému vzdělání v České republice, ve které se studenti seznámí s 
anglickými názvy jednotlivých typů škol. Prezentace může být využita při přípravě k maturitní 
zkoušce z anglického jazyka. Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby z tématu „Škola a 
vzdělání“. Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova education, school, children, student, university 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 28.9.2012 

The Czech Educational System 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.03 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Prague – the capital of the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace základních údajů o hlavním městě České republiky. Pracovní list pro žáka slouží k 
procvičení slovní zásoby týkající se orientace ve městě a jednotlivých pamětihodností v Praze.  
Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. Prezentace může být využita při 
přípravě k maturitní zkoušce. 

Klíčová slova city, capital, sights, castle, bridge, square  

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 20.9.2012 

Prague – the capital of the Czech Republic  

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.04 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu My town – Rožnov pod Radhoštěm 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace se týká základních údajů o městě Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí a může být 
využita při přípravě na 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka. V prezentaci jsou 
použity odkazy na internet k vyhledání doplňujících informací k některým zajímavým místům v 
Rožnově či okolí. Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby k tématu „Naše město“. Lze využít 
pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova town, sights, museum, history, tourists  

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 25.9.2012 

My town – Rožnov pod Radhoštěm 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


www.zlinskedumy.cz 

Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.05 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Sports and games in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se sportu, sportovních událostí a sportovních odvětví v České republice, která 
může být využita při přípravě k maturitní zkoušce. V prezentaci jsou použity odkazy na internet k 
vyhledání doplňujících informací k tomuto tématu. Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby z 
tématu Sport a lze jej využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách.  

Klíčová slova sport, game, fans, athletes, PE  

Ročník I.–IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 28.9.2012 

Sports and games in the Czech Republic 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.06 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Celebrations of the year 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se veřejných svátků, náboženských svátků a  rodinných oslav v České 
republice. Pracovní listy slouží k procvičení a zopakování slovní zásoby z tématu „Oslavy v ČR a  
v anglicky mluvících zemích“. Lze využít i pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 
Prezentace může být využita při přípravě k maturitní zkoušce z anglického jazyka.  

Klíčová slova celebrations, holidays, calender, family 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 10.1.2013 

Celebrations of the year 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.07 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Economy in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace základních údajů o ekonomice a průmyslu v České republice, která může být využita 
při přípravě na 3. část ústní maturitní zkoušky. Prezentace je doplněna odkazy na internet k 
doplnění a rozšíření vědomostí. Pracovní listy pro žáka slouží k procvičení slovní zásoby týkající se 
tématu „Ekonomika a průmysl v ČR“. Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova economy, industry, agriculture, natural resources 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 26.1.2013 

Economy in the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.08 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Basic facts about the Czech republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se základních faktů o České republice. Může být využita při přípravě na 3. část 
ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka. Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby z 
tématu Česká republika a opakování důležitých údajů o ČR. Lze využít pro samostatnou práci 
nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova population, area, regions, geographical features, climate 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 25.2.2013 

Basic facts about the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských Hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.09 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Politics and government of the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se politického systému České republiky, která může být využita při přípravě 
na 3. část ústní maturitní zkoušky za anglického jazyka. Prezentace obsahuje odkazy na internet k 
doplnění a rozšíření vědomostí k tomuto tématu. Pracovní listy slouží k procvičení a zopakování 
základních údajů o politice a vládním systému ČR. Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve 
skupinách. 

Klíčová slova politics, government, legislature, parliament, parties 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 25.3. 2013 

Politics and government of the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy  
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských Hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.10 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu History of the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace a pracovní list  

Anotace 

Prezentace týkající se historie České republiky. Je možno ji využít při přípravě k maturitní zkoušce 
z anglického jazyka. Prezentace obsahuje odkazy na internet k doplnění vědomostí a rozšíření 
slovní zásoby. Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby k tématu „Dějiny ČR a opakování 
nejdůležitějších historických údajů o ČR“. Lze využít pro samostatnou práci nebo práci ve 
skupinách. 

Klíčová slova history, prehistory, Bohemia, Czechoslovakia 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 27.3. 2013 

History of the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.11 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Cultural life in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se kulturního života v České republice. Je vhodná při přípravě k maturitní 
zkoušce z anglického jazyka. Prezentace obsahuje odkazy na internet k rozšíření a doplnění 
informací a slovní zásoby k tomuto tématu.  
Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby z tématu kultura, hudba, divadlo a literatura v ČR. 
Je možno je využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova culture, music, theatre, cinema,  literature 

Ročník I. – IV. 
Typická věková skupina 16 – 19 let 
Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 15.4. 2013 

Cultural life in the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.12 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Transport and travelling in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se dopravy a cestování v České republice, která může být využita při přípravě 
k maturitní zkoušce z anglického jazyka.  
Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby týkající se tématu dopravní prostředky, cestování, 
doprava. Je možno využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova transport, cars, trains, roads, buses, planes 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 10. 7. 2013 

Transport and travelling in the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
nábřeží Dukelských hrdinů 570 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.13 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Lifestyle in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se životního stylu v České republice. Prezentace může být využita při přípravě 
k ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka.  
Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby z tématu bydlení  v ČR a typický denní program. Je 
možno je využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova housing, living, eating, marriage, socializing 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 12. 7. 2013 

 Lifestyle in the Czech Republic  

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/


Název a adresa školy 
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756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.14 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu National parks and protected landscape areas of the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se NP a CHKO v České republice. Prezentace může být využita při přípravě k 
maturitní zkoušce z anglického jazyka. Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby týkající se 
tématu příroda a ochrana krajiny. Je možno využít pro samostatnou práci nebo práci ve 
skupinách. 

Klíčová slova national park, conservation, protected landscape area 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 25.7.2013 

National parks and protected landscape areas of the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 

http://www.zlinskedumy.cz/
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756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0441 

Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.15 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Agriculture in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se zemědělství České republiky a jeho struktury u nás. Prezentace může být 
využita při přípravě na ústní část maturitní zkoušky z anglického jazyka.  
Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby týkající se tématu zemědělství. Je možno využít pro 
samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova agriculture, organic farming, plant production, animal production 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 25. 8.  2013 
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Název projektu Využití ICT ve výuce 

Označení vzdělávacího 
materiálu 
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Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Protected Landscape Area Beskydy 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se chráněné krajinné oblasti Beskydy. Prezentaci je možno využít při přípravě 
k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby, ověření 
porozumění textu k tématu příroda a ochrana životního prostředí. Je možno je využít pro 
samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova Beskydy, protected landscape area, fauna, flora 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 3. 9. 2013 
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756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Označení vzdělávacího 
materiálu 

VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.17 

Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Tourism and places of interest in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se turismu a zajímavých lokalit v České republice. Prezentace může být 
využita při přípravě k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Pracovní listy slouží k procvičení 
slovní zásoby a porozumění cizojazyčnému textu týkajícího se tohoto tématu. Je možno využít 
jako samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova tourism, Bohemia, Moravia, south, north 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 12.11.2013 

Tourism and places of interest in the Czech Republic 

www.zlinskedumy.cz 
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Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 
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Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Weather and climate in the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem  

Anotace 

Prezentace týkající se klimatu a počasí v České republice. Prezentace může být využita při 
přípravě k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Pracovní listy slouží k procvičení slovní zásoby 
týkající se počasí, podnebí a ročních období. Je možno využít jako samostatnou práci nebo práci 
ve skupinách. 

Klíčová slova weather, climate, season, spring, winter, summer 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 30.11.2013 
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materiálu 
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Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Geography of the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Prezentace s pracovním listem 

Anotace 

Prezentace týkající se zeměpisných údajů o České republice se zaměřením na vodstvo a pohoří.  
Prezentace může být využita při přípravě k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Pracovní listy 
slouží k procvičení slovní zásoby týkající se geografie České republiky a porozumění 
cizojazyčnému textu. Je možno je využít pro samostatnou práci nebo práci ve skupinách. 

Klíčová slova geography, waters, rivers, lakes, mountains 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 10.12.2013 
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Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání 

Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

Název tematické oblasti (sady) The Czech Republic  

Název vzdělávacího materiálu Revision test – the Czech Republic 

Druh učebního materiálu Test, pracovní list 

Anotace Opakovací test týkající se tématu Česká republika. Může být využit 

při přípravě k maturitní zkoušce z anglického jazyka jako samostatná práci nebo pro práci ve 

skupinách. 

Klíčová slova basic facts, geographical features, the Czech Republic, Prague 

Ročník I. – IV. 

Typická věková skupina 16 – 19 let 

Autor Mgr. Magda Brodová 

Datum zhotovení 15. 12. 2013 
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