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1. Families and Relationships– rodina, typy rodin, rodina v minulosti a dnes, vztahy, vlastní rodina 

2. Housing – domov a bydlení, bydliště a jeho okolí, domácnost  

3. Daily Life, Leisure Time – každodenní život, společenské události, volný čas a zábava, koníčky a 

záliby,  

4. Education System – systém vzdělávání v České republice, Velké Británii a USA  

5. Sport – proč lidé sportují, vnitřní, venkovní a sezónní sporty, oblíbené sporty v České republice, 

Velké Británii a USA  

6. Fashion – podle čeho si vybíráme oblečení, sezónní oblečení, kde nakupujeme oblečení  

7. Travelling and Transport – cestování a doprava, rozdělení dopravy, proč lidé cestují, výlety  

8. Health and Diseases – prevence nemocí, dětské nemoci, epidemie, návštěva lékaře, léčba  

9. Food and Meals – rozdíly mezi stravováním v České republice, Velké Británii a USA, tradiční jídla  

10. Shopping – nakupování a životní styl, typy obchodů, výhody a nevýhody nakupování online  

11. Jobs – rozdíl mezi manuální a duševní prací, definice a rozdíly mezi státním a soukromým 

sektorem, vysněné povolání  

12. Weather and Seasons – počasí v České republice, popis jednotlivých ročních období, životní 

prostředí  

13. Festivals and Holidays – tradiční svátky v České republice, Velké Británii a USA, jak se slaví 

Vánoce a Velikonoce v České republice, Velké Británii a USA 

14. Society – problémy ve společnosti, kriminalita a zločin 

15. Prague – kde se nachází Praha, významné památky v Praze, Karel IV.  

16. Czech Republic – kde leží Česká republika, populace, hlavní město, významné památky, řeky, 

pohoří, průmysl  

17. Great Britain – kde leží a z čeho se skládá Velké Británie, hlavní město, významné památky, 

kultura, řeky, pohoří, průmysl, země Commonwealthu   

18. London – kde se nachází Londýn, významné památky, královská rodina, Parlament 

19. Zlin – lokace, lidé, kultura, významná místa Zlínského kraje, Baťa  

20. USA – kde leží a z čeho se skládá USA, hlavní město, významné památky, kultura, řeky, pohoří, 

průmysl   
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