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Vzdělávací materiál je určen pro výuku reálií
anglicky mluvících zemí ve 2.-4. ročníku vyššího
gymnázia při přípravě na maturitu. Odborná
prezentace podporuje výklad učitele s využitím
interaktivních prvků a slouží k prohloubení znalostí
žáků. Vzdělávací materiál je doplněn pracovními
listy, kvízy a testy se zaměřením na historii
Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska, jednotlivé tematické celky jsou přehledně
zpracovány v prezentaci a doplněny o obrazový
materiál a mapy.
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Fill in the gaps:

Bonfire Night

Boys and girls in Great Britain celebrate Guy Fawkes Night on …………. .
Before this date, they make large …………. called ‘Guys’. They are made of
straw and newspapers. Children put …………… and funny masks on the Guys.
Then they go into the streets and say ‘………………., please’. When they have
enough money, they buy lots of ……………. In the evening, children light
bonfires and fireworks. They put the Guy on the top of the ………….. and they
burn it. It’s a good fun for everybody.
This figure represents ……………, who wanted to kill the British King ……….
in November 1605. He put …………… in a cellar under the Houses of
Parliament in London but all the people in the plot were caught and ………...

Spiknutí v parlamentu

VY_32_INOVACE_AJ.2.12b
Autor VM: Mgr. Jarmila Iblerová

Solution

Bonfire Night

Boys and girls in Great Britain celebrate Guy Fawkes Night on 5 November.
Before this date, they make large figures called ‘Guys’. They are made of straw
and newspapers. Children put old clothes and funny masks on the Guys. Then
they go into the streets and say ‘penny for the Guy, please’. When they have
enough money, they buy lots of fireworks. In the evening, children light
bonfires and fireworks. They put the Guy on the top of the bonfires and they
burn it. It’s a good fun for everybody.
This figure represents Guy Fawkes, who wanted to kill the British King James I
in November 1605. He put gunpowder in a cellar under the Houses of
Parliament in London but all the people in the plot were caught and executed.

