
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 
 

1.) Austrálie: 

Do školního sešitu si napiš nadpis AUSTRALIA. Pod nadpis zkus napsat jakýkoli fakt nebo informaci, 

kterou o Austrálii víš.  

 

Přečti si: 

Background information: 

Australia is a continent which lies in the southern Pacific Ocean (= Tichý oceán) and covers an area 

of 7.7 million square (= čtvereční) kilometres. It is a member of British Commonwealth (= Britské 

společenství), the head of the state is the British queen Elizabeth II. It gained independence from 

the British Empire in 1901. The national currency (= měna) is Australian Dollar.  

 

2.) Map of Australia: 

Prohlédni si mapu Austrálie a anglicky odpověz na následující otázky do školního sešitu: 

1. What is the capital city of Australia? 

2. What oceans border Australia? 

3. Name three lakes in Australia.  

4. Name three National parks in Australia. 

5. Is Australia an island?  

 

 
 



3.) Učebnice str. 64: 

Přečti si text o Austrálii. Slova či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

HOWEVER = nicméně                                                            PLATYPUS = ptakopysk 

FEWER = méně                                                                        FIRST AID = první pomoc 

ABORIGINES = původní obyvatelé Austrálie                      JELLYFISH = medúza  

CUT OFF = odříznout                                                              APPROXIMATELY = přibližně 

DISCOVER = objevit                                                                OUTBACK = pustina  

EXPLORER = objevitel                                                             CATTLE = dobytek  

CLAIM = tvrdit / prohlásit                                                      INFLUENCE = mít vliv 

 

cv. 2 – podle toho, co ses v textu dozvěděl/a anglicky odpověz na otázky 1-3 do školního sešitu 

(slovíčko SETTLER v otázce 1B znamená osadník)  

 

cv. 3A – v textu vyhledej požadované informace a napiš je do školního sešitu 

 

cv. 3B – do školního sešitu anglicky napiš, co text říká o jednotlivých bodech 1-4 (SIZE = velikost, 

LINK = spojení → co i po tolika letech od sebe, spojuje Austrálii s Británií)  

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Jakou měnou se platí v Austrálii? 

2. Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie? 

3. Kdo je hlavou státu?  


