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Číslo výukového materiálu: 196 
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Anotace: Žáci osmého ročníku, kteří jsou vyučováni podle učebnice SPARK mají v Modulu 5, 

v kapitole Famous Places slovíčka týkající se popisu známých míst na Zemi. Po 

procvičení těchto slovíček ve cvičení 1 tohoto pracovního listu, žáci ve cvičení 2  

procvičují minulý čas, tím, že doplní ve správném čase slovesa v závorce a ve cvičení 

3 mají za úkol napsat email o známém místě, opravdovém nebo imaginárním, které 

navštívili. 
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Pracovní list 52 

 

Název aktivity:  Vocabulary-famous places 

Procvičovaná látka: Vocabulary 

 

Vazba na jiný předmět: Home economics 

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Gramatické cvičení 

 

Časová dotace:  25minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Translate these words  into English: 

 

Dálkový autobus 

Západ slunce 

Písečné pláže 

Vodopády a jezera 

Obklopený 

Vzácní ptáci 

Obrovský 

Nejkrásnější na světě 

 

2. Put the verbs in brackets into the past tense 

 

Last summer we………………………………….Plitvice Lakes.(visit)  We ……………………………….there by 

coach in the middle of July.(go) The journey……………………………….long, but comfortable.(be) 

Plitvice lakes………………………………………..beautiful.(be) There……………………………………also 

amazing waterfalls.(be) One day we even…………………………………………rare birds(see) in the 

park, but they……………………………….away(fly) when we ……………………………………..closer.(come) 

We also…………………………………..on a boat tour.(go) I…………………………………….. this holiday very 

much.(enjoy)   

 

 

 

3. Use these words in exercise 1 to write an email about your favourite holiday place. It does 

not have to be real place. 

 

 

 

 

 



Řešení 

4. Translate these words  into English: 

 

Dálkový autobus coach 

Západ slunce  sunset 

Písečné pláže  sandy beach 

Vodopády a jezera waterfalls and lakes 

Obklopený  surrounded 

Vzácní ptáci  rare birds 

Obrovský  huge 

Nejkrásnější na světě the most beautiful in the world 

 

5. Put the verbs in brackets into the past tense 

 

Last summer we…………visited……….Plitvice Lakes.(visit)  We ………………went….there by coach 

in the middle of July.(go) The journey…………was………….long, but comfortable.(be) Plitvice 

lakes………were…………..beautiful.(be) There……were…………………also amazing waterfalls.(be) 

One day we even………saw…………………rare birds(see) in the park, but 

they…flew………………….away(fly) when we ……came………………..closer.(come) We 

also…………………went…..on a boat tour.(go) I…enjoyed……………….. this holiday very 

much.(enjoy)   

 

 

 

6. Use these words in exercise 1 to write an email about your favourite holiday place. It does 

not have to be real place. 

 


