Škola
typy škol, - mateřská, základní, střední s maturitou – typy škol, učiliště – závěrečné zkoušky, universita
naše škola – kde (Dukla, dílny Hylváty), internát, jídelna, předměty (oblíbené/neoblíbené), učebny (vybavení),
autoškola
praxe, adaptační kurz, zimní pobyt na horách, cykloturistický kurz, výlety
volnočasové aktivity - hřiště, tělocvična
spolužáci
ERASMUS
Město, vesnice
kde bydlím – líbí/nelíbí – co v budoucnu? Proč?
Rozdíl město (malé x velké) x vesnice (výhody, nevýhody): příroda, kultura, služby, doprava, zaměstnání
Rozdíl byt x dům – výhody, nevýhody
možný popis – místnosti (moje, kde společně trávíme čas)
garáž
Nakupování
nakupuji rád/-a – co, proč, jak často, kde?
Malé místní obchody x tržnice x supermarkety x obchodní centra x obchodní domy – rozdíly, výhody/nevýhody
internet – výhody/nevýhody
možnosti doručování, placení
Cestování
kam, jak často (škola, práce, výlety, prázdniny) – oblíbená destinace v ČR, v cizině – proč?
způsoby dopravy – možnosti, výhody/nevýhody jednotlivých typů (letecky, autobusem, autem, na motorce, na
kole, pěšky, autostop)
dálnice, cyklostezky, možnost pronájmu auta
pravidla silničního provozu – rychlost….
Sport
dělení: individuální/ kolektivní, zimní/letní, ve vnitřních prostorách/venku, dívky/chlapci, mladí/staří
kde se může sportovat
oblíbené (typické) sporty v ČR x ve VB
můj oblíbený sport – aktivně/pasivně – jak často
oblíbený sportovec/ klub
olympijské hry – zimní/letní/paralympiáda
Wimbledon
Příroda
podnebí: 4 roční období – změna i v přírodě, rozdíl ČR x VB – počasí
aktivity podle období/počasí, oblékání
předpověď počasí – sleduješ? Je někdy důležitá?
nálada – změna podle počasí?
Špatné počasí – důvod ke změně plánů?
Denní režim
etapy života - rozdíl
rozdíl všední dny/ víkend/prázdniny/roční období
zájmy, škola, brigáda

Rodina
etapy života
základní členové
moje rodina – blízké, vzdálené příbuzenstvo – kde bydlí, jak často se navštěvujete
bydlíte společně?
Společné aktivity, pomoc v rodině – dělení prací?
Práce, zaměstnání
typy práce, zaměstnání
stálá práce, brigáda, nezaměstnanost
příprava na zaměstnání – střední škola s maturitou – typy škol, učiliště – dílny, praxe
brigáda, pomoc v rodině
Moje budoucí povolání – co je pro mne důležité? (pracovní doba, vybavení, plat, spolupracovníci, pracovní
podmínky), jaké bych měl mít znalosti, dovednosti
Kde se dají získat informace o zaměstnání
Co bys nikdy nechtěl/-a dělat
ČR
základní zeměpisné údaje: kde se nachází, s kým hraničí
podnebí, povrch – pohoří (nejvyšší hora), řeky, jezera
oblíbená místa pro dovolenou s kamarádem z ciziny
oblíbená místa na výlety, prázdniny
cestování – způsoby dopravy
významné osobnosti kultury, sportu, politiky – současní nebo z historie
VB
základní zeměpisné údaje: kde se nachází
podnebí, povrch – pohoří (nejvyšší hora), řeky, jezera
jak se tam dostaneme – letecky, vlakem, autem
cestování – způsoby dopravy
oblíbená místa na výlety, prázdniny – podle tvého zájmu
královská rodina
významné osobnosti kultury, sportu, politiky – současní nebo z historie
Praha
hl. město, kde leží
jezdíš do Prahy - jak často, důvod, kde bydlíš
způsob dopravy do Prahy a po městě
zajímavosti – podle zájmu
Londýn
hl. město, kde leží
byl/-a jsi v Londýně - kdy
způsob dopravy do Londýna a po městě
nejdůležitější místa + zajímavosti – podle zájmu
Anglicky mluvící země
vyjmenujte některé
Britské společenství národů – které země tam patří, proč tam nepatří USA
základní zeměpisné údaje: kde se nachází
podnebí, povrch – pohoří (nejvyšší hora), řeky, jezera
jak se tam dostaneme – letecky, vlakem, autem
cestování – způsoby dopravy
oblíbená místa na výlety, prázdniny – podle zájmu
významné osobnosti kultury, sportu, politiky – současní nebo z historie

Způsoby dopravy
různé typy (vodní, letecká/ silniční) – vyjmenovat, který používám nejraději a proč (letecky, autobusem, autem,
na motorce, na kole, pěšky, autostop + škola/dovolená/výlet)
rozdíly – výhody/nevýhody
pravidla silničního provozu – rychlost….
Elektrokola, elektromobily
pronajmutí auta
Zdraví + Jídlo
ochrana zdraví, nemoci, návštěva lékaře (obvodní, zubní…) jsi často nemocný/-á
už jsi někdy byl/-a v nemocnici – kdy, proč?
měl/-a jsi někdy nehodu – co se stalo
jak pečovat o své zdraví – cvičení – jak často, co
správná výživa/strava – co si pod tím představuješ? Pitný režim
Jídlo během dne – kde, co, kdy? Je rozdíl ve stravování v ČR a ve VB?
je rozdíl ve stravování u mladší x starší, ženy x muži
oblíbené jídlo – ty a tvoje rodina
umíš vařit – kdo vaří ve tvé rodině
restaurace x rychlé občerstvení x domácí strava
oslavy v rodině – kde, proč
Média
tisk: noviny, časopisy – typy (seriózní x bulvár, denní, měsíční, předplatné), rozhlas, TV, PC, mobil
čemu dáváš přednost – proč, oblíbené, co tam vyhledáváš a proč
internet – výhody, nevýhody, oblíbené sociální sítě, webové stránky…..., nebezpečí?
Dá se přežít bez médií?
Filmy sleduješ v kině nebo v TV nebo na PC/mobilu - výhody/nevýhody
Zvyky, tradice
svátky v ČR a ve VB
oslavy v rodině, s přáteli – kdy, kde?
Vánoce – rozdíl ČR a VB
Halloween, Easter, Thanksgiving, St. Valentine’s Day, St.Patrick’s Day, Mother’s Day, Father’s Day, Czech
Independence Day, Struggle for Freedom and Democracy Day, All Souls´ Day (nebo Saints´ = dušičky), St.
Nicholas Day, Twelfth-night (the tree Wise Men)
Zájmy
druhy - rozdíl podle etap života, muži x ženy, roční období
sport, čtení, filmy, PC, motosport – mí hrdinové, vzory
Auto, motorka – garáž
mají vliv na výběr školy, povolání?

