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1. The teacher divides the class into two teams. The pupils in both teams are standing in a row. 

The pupil on the first place in the row in each team starts. The one who first answer the 

teacher´s question gets a point for his team. 

2.  

The questions are: 

Where can you see paintings, sculptures, old things? 

Where can you see towers, walls, cannons? 

Where can you enjoy going on rides? 

Where can you see statues, historical items and works of art? 

Where can you admire ancient ruins, temples? 

Where can you see fish and aquatic animals? 

Where can you go shopping? 

Where can you see beautiful plants and trees? 

 

 

 

3. The second part of the game is to ask the pupils description of the places.The pupils should 

start It is a place where……………: 

4.  

What is a castle? 

What is an art gallery? 

What is a shopping centre? 

What are public gardens? 

What is an aquarium? 

What is a museum? 

What is a historic site? 

What is an amusement park? 

 



 

 

Řešení: 

1.Where can you see paintings, sculptures, old things? Art gallery 

Where can you see towers, walls, cannons? Castle 

Where can you enjoy going on rides? Amusement park 

Where can you see statues, historical items and works of art?Museum 

Where can you admire ancient ruins, temples?Historic site 

Where can you see fish and aquatic animals?Aquarium 

Where can you go shopping?Shopping centre 

Where can you see beautiful plants and trees?Public gardens 

 

2.See questions in exercise 1 


