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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván pro práci
na interaktivní tabuli i jako presentace (práce s dataprojektorem),
lze využít i netbook.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti v 8. a 9.
ročníku. Materiál vznikl na základě článku o Londýně, uvedeném v učebnici:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, Oxford university press, 2001.
Je součástí tematického celku MĚSTO – reálie Londýn - 8. ročník anglického
jazyka – procvičení a rozšíření slovní zásoby k danému tématu.
Obsahem materiálu je doplňování textu vycházející z učebnice (snímek č. 3).
Dále využití internetového zdroje, kdy k uvedeným obrázkům žáci vybírají
název místa v Londýně. Procvičení získaných informací -přiřazování symbolu
k významnému místu v Londýně.
Materiál lze využít i v devátém ročníku anglického jazyka.
Vytvořeno 18. 12. 2011

Read the article for the school magazine by Vicky (student’s book page 46).
Fill in the names of the places in London.
Write the names of the places in London:
I wanted to go shopping in O __________S_____________. Nelson’s Column is
in the middle of T_______________S___________. We can see the Crown
Jewels in the T_____________of L_____________. When I’m standing on
Westminster Bridge, I can see B________B________ and the
H_______________of P_________________. The Queen lives in
B__________________P__________. We went on the boat on the
R__________T___________
to G_____________P_______.
Click for the correct answer
Check your answers:
I wanted to go shopping in OXFORD STREET. Nelson’s Column is in the middle of
TRAFALGAR SQUARE. We can see the Crown Jewels in the TOWER OF LONDON.
When I’m standing on Westminster Bridge, I can see BIG BEN and the HOUSES
OF PARLIAMENT. The Queen lives in BUCKINGHAM PALACE. We went on the
boat on the RIVER THAMES to GREENWICH PARK.

What do you know about London

Click

test

WHAT can you see in the picture?

Join the expressions from the first column A with the expressions of the
second column B. Control Click on the word from column A.
Column A
THE QUEEN
the Prime Minister

the huge clock
the Crown Jewels

Greenwich
boats
Nelson’s Column
a lot of shops

Column B

Can you match
the symbols in A
to the places in B

Trafalgar Square
Buckingham Palace
the Tower of London

the Millennium Dome
the River Thames
Oxford street
Big Ben
10 Downing Street
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