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1.What are these? 

 

a) It is a low land between hills. It´s a………………………………………………………………………… 

b) When the water flows over the edge of a mountain,we call it a……………………………… 

c) The place where people can sunbathe or watch the sea is a …………………………………… 

d) A stream of water flowing across the land. It´s a…………………………………………………….. 

e)A large area of water that is not salty is a ………………………………………………………………. 

f) What is larger and higher than a hill?........................................................................ 

g) A land completely surrounded by water is a…………………………………………………………. 

h) A land covered with sand is a………………………………………………………………………………… 

i)  A large area covered with trees and plants is a……………………………………………………… 

 

 

2.Give examples of these in exercise 1, worldwide famous or in your country. 

 

Example: Near our town, there is a famous lake called Macha´s lake. 

 The Vltava is the longest river in the Czech Republic. 

 Mount Everest is the highest mountain in the world. 

 

 

 

3.A game 

Now you have 3 minutes to go through exercise 1 again and try to remember the explanation of 

these geographical features. Then take turns in explaining the words. The one who remembers all 

of them is the winner. 

 

 

 



1.What are these? 

 

a) It is a low land between hills. It´s a…………valley……………………………………………………………… 

b) When the water flows over the edge of a mountain,we call it a…………waterfall…………………… 

c) The place where people can sunbathe or watch the sea is a ………beach…………………………… 

d) A stream of water flowing across the land. It´s a……………river……………………………………….. 

e)A large area of water that is not salty is a ……………lake…………………………………………………. 

f) What is larger and higher than a hill?..............mountain.......................................................... 

g) A land completely surrounded by water is a…………island………………………………………………. 

h) A land covered with sand is a……………desert…………………………………………………………………… 

i)  A large area covered with trees and plants is a…………forest…………………………………………… 

 

 

2.Give examples of these in exercise 1, worldwide famous or in your country. 

 

Example: Near our town, there is a famous lake called Macha´s lake. 

 The Vltava is the longest river in the Czech Republic. 

 Mount Everest is the highest mountain in the world. 

 

 

 

3.A game 

Now you have 3 minutes to go through exercise 1 again and try to remember the explanation of 

these geographical features. Then take turns in explaining the words. The one who remembers all 

of them is the winner. 

 

 


