MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLIČTINY

1 . Basic terminology for constructors (ST)
2 . Canada, Australia, New Zealand
3 . Czech Republic /geography, economy,
political system/
4 . Food /cooking, restaurants/
5 . Good and bad things about being young
6 . Great Britain
7 . Health, seeing a doctor
8 . Hobbies and leisure time activities
9 . Holidays, travelling /hotels, airport, money
exchange etc./
10 . London - the capital of the U.K.
11 . Mass media
12 . Materials and tools in furniture making (N)

Základní terminologie pro stavaře
Kanada, Austrálie, Nový Zéland
Česká republika /zeměpis,
hospodářství, politický systém/
Stravování /vaření, restaurace/
Radosti a problémy mladých lidí
Velká Británie
Zdraví, návštěva lékaře
Koníčky a volnočasové aktivity
Dovolená, cestování /hotely, letiště,
výměna peněz atd./
Londýn - hlavní město UK
Hromadné sdělovací prostředky
Materiály a nářadí v nábytkářství

13 . My family and friends
/description of people/
14 . My favourite celebrity
15 . My flat/house
16 . My plans for the future - choosing
career
17 . a
My
working days and the weekends
18 . Nature and environment
19 . Prague - the capital of Czech Republic
20 . Science and technology
Shopping, fashion
Sports and games
The course of the year
21 . The importance of education (L)
22 . The place where I live /my town, village/
/my town/village/
23 . The U.S.A.
24 . William Shakespeare
25 . You can´t do without a car (S)

Moje rodina a přátelé
/popis osob/
Moje oblíbená osobnost
Můj byt/dům
Mé plány do budoucna - volba
povolání
Můj pracovní den a víkend
Příroda a životní prostředí
Praha - hlavní město České republiky
Věda a technika
Nakupování, móda
Sport a hry
Průběh roku
Význam vzdělání
Místo, kde žiji
/moje město/vesnice/
U.S.A.
William Shakespeare
Bez auta se neobejdeš
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