
 

 

Základní škola Nový Bor,  

náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267 Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 
Název materiálu:  Types of holidays 

 

Šablona:  II/2-Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků 

 

Sada: Opakovací cvičení z anglického jazyka pro 8.-9. třídy 

 

Číslo výukového materiálu: 205 

 

Autor: Martina Brychová 

 

Ověření ve výuce: Anglický jazyk 

  

Třída:  8.B 

Datum ověření: 18 .3.2013  

Anotace: Tento pracovní list je možné použít jako doplněk k učivu probíranému v MODULU 6 

učebnice SPARK 2. Téma je TYPES OF HOLIDAYS. Žáci si v tomto listu procvičí 

slovíčka, která se k danému tématu naučí. Jejich úkolem je, podle vzoru popsat čtyři 

druhy prázdnin. 

 

     VY_22_INOVACE_205 

 



 

 

Pracovní list 61 

 

Název aktivity: Types of holidays 

 

Procvičovaná látka: vocabulary 

 

Vazba na jiný předmět:  

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Opakovací cvičení 

 

Časová dotace:  20minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 

 



Use these phrases to describe these types of holidays: 

Sunbathe Take photographs Send postcards  Swim in the sea 

Buy souvenirs  Stay in a tent  Stay in a hotel  Go sightseeing 

Visit museums  Go to the beach Go skiing  Relax 

Play in the snow Enjoy nature  swim in the swimming pool   

go snowboarding try local dishes  go walking on the beach 

admire nature  visit castles  go by plane try scuba diving 

make a snowman  

Example: CRUISE Cruise is a type of holiday where you spend some time on a big ship. This ship 

goes from one destination to another. On this ship you can eat in a luxurious restaurant or swim and 

relax in the swimming pool. When the ship stops, you can swim in the sea or buy souvenirs or 

sunbathe on the beach. You might also try scuba diving.Cruise is a very interesting type of holiday. 

SIGHTSEEING HOLIDAY 

 

 

 

 

BEACH HOLIDAY 

 

 

 

 

SKIING HOLIDAY 

 

 

 

 

WALKING HOLIDAY 

 



 

 


