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Procvičovaná látka: slovíčka týkající se zeměpisných pojmů 

 

Vazba na jiný předmět: Geography 
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Tento materiál byl vytvořen v programu Word 2007, obrázky z klipartů. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.What can you see in the picture? Name all the means of transport. What other means of 

transport do you know? 

 

 

 

2. Make pairs. Tell your partner 1. what is your favourite means of transport and why 

    2. what do you think is the most expensive means of transport 

    3. what means of transport do you use when you go on holiday 

 

Now your partner will tell the class what he/she has learnt about you. 

 

3. Make pairs 

Catch   by plane 

Drive   a bike 

Travel   a car 

Ride   on the bus 

Get   the train 



     

 

1.What can you see in the picture? Name all the means of transport. What other means of 

transport do you know? 

 

a bus, a tram, a bike, a ship, a plane, a 

helicopter, a motorbike, a car, a train ,a lorry 

Other means of transport:  a scooter, a van, an underground train 

 

2. Make pairs. Tell your partner 1. what is your favourite means of transport and why 

    2. what do you think is the most expensive means of transport 

    3. what means of transport do you use when you go on holiday 

 

Now your partner will tell the class what he/she has learnt about you. 

3. Make pairs 

Catch the train   

Drive a car   

Travel by plane   

Ride a bike   



Get on the bus   

 


