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      1.  The U.K. (Spojené království) 

 

2. The U.S.A. (USA)  

 

3. Canada and the Republic of Ireland (Kanada a Irská republika) 

 

4. Australia and New Zealand (Austrálie a Nový Zéland) 

 

5. London (Londýn) 

 

6. American cities – New York, Washington, other places of interest (Americká 

města – New York, Washington, další zajímavá místa) 

 

7. British literature – W. Shakespeare (Britská literatura – W. Shakespeare) 

 

8. American literature – E. A. Poe (Americká literatura – E. A. Poe) 

 

9. The Czech Republic (Česká republika) 

 

10. Prague (Praha) 

 

11. Holidays and festivals (Svátky a oslavy) 

 

12. My town, region, my favourite place (Moje město, region, oblíbené místo) 

 

13. Travelling and transport (Cestování a doprava) 

 

14. My apartment, the way of living, my daily routine (Můj byt, bydlení, denní režim) 

 

15. Leisure time, hobbies, sports and games (Volný čas, záliby, sporty a hry) 

 

16. Meals, eating habits (Jídlo, stravovací návyky) 

 

17. Interesting personality, describing people (Zajímavá osobnost, popis osob) 

 

18. Man and environment (Člověk a životní prostředí) 

 

19. Weather, nature (Počasí, příroda) 

 

20. Health and diseases, human body (Zdraví a nemoci, lidské tělo) 

 

21. Me and my family, my CV (Já a moje rodina, můj životopis) 

 

22. Education, school system (Vzdělání, školní systém) 

 

23. Fashion, clothes and shopping (Móda, oblečení a nákupy) 

 



24. My future plans, employment, applying for a job (Moje plány do budoucna, 

zaměstnanost, žádost o zaměstnání) 

 

25. Culture – films, theatre, reading, music, arts, architecture (Kultura – film, divadlo, 

četba, hudba, umění, architektura) 

 

 

STRUKTURA PRACOVNÍHO LISTU 

PART 1 – cca 2,5 min. – personal identification (motivační rozhovor týkající se daného 

tématu) 

PART 2 – cca 2,5 min. – describing pictures – comparing, contrasting/ expressing opinions of 

statements (popis obrázků, jejich porovnání nebo vyjádření a obhájení názoru na určité 

výroky či citáty týkající se daného tématu) 

PART 3 – cca 6 min. – speaking on one of the topics above (samostatný projev na dané téma) 

PART 4 – cca 4 min. – use of English – multiple choice exercise, gap filling, word formation, 

transforming sentences (mluvnice – viz níže) 

 

Přehled mluvnických okruhů: 

Tenses – present – simple (S), continuous (C) 

  past – S, C 

  future 

  present perfect – S, C 

  past perfect – S, C 

future perfect 

conditionals (zero, first, second, third) 

relative clauses 

causative have 

prepositions 

adjectives, comparisons 

adverbs 

reported speech 

gerunds 



articles 

pronouns 

numerals 

adjectives – nouns (long – length) 

passive voice 

I wish… It´s high time we…. 

phrasal verbs 

countable/uncountable nouns 

modal verbs  

 

 

 

  


