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British and American culture                                                                                     name: 

1) The Beatles is a famous British pop group from 1960 to 1970. Find the names of its 4 members and what did 

they do in the group. 

 

2) There was a very important thing connected with British history – Excalibur. What was it? 

 

3) Alice´s Adventures in Wonderland is the title of the book. Who is the author of this book? 

 

4) The Pulitzer Prize began in 1917. Who can be awarded by this prize? 

 

 

5) How many plays did William Shakespeare write? 

 

6) Scrabble is a popular game. What is the aim of this game? 

 

 

7) In southern England you can find Britain´s most favourite prehistoric monument. What  is it called and when 

was it built? 

 

8) Baker Street is the name of a street in central London. It is best known as the place where the detective 

created by Arthur Conan Doyle, lived. Do you know the name of this detective? 

 

 

9) What are the main characters of the book Winnie- the- Pooh written by A.A.Milne? 

 

10) What can you see in Madame Tussaud´s museum? 

 

 

11) What is the name of the contemporary British Prime Minister? 

 

12) What is the name of the British national anthem? 

 

 

13) Who beat Napoleon´s soldiers in the battle at Trafalgar? When? 

 

14) Who is Uncle Sam? 

 

15) The flag of United Kingdom  is called ….. 

 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  vyhledávání  informací na internetu 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  45 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, PC 

Průběh aktivity, instrukce :   1) samostatně vyhledávají odpovědi na zadané otázky 

                                                   2) společná kontrola řešení 

 


