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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 USA, jednotlivé tematické celky jsou
přehledně zpracovány v prezentaci a doplněny o
obrazový materiál, mapy a videa.
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Watch the video and fill in the gaps:

It is a holiday celebrated in the USA on the ....................... in November. It has
officially been an annual tradition since .........., when during the Civil War,
President .................................... proclaimed a national day of Thanksgiving. It
is one of the major holidays of the year in the USA.

Traditions
Dinner.....................................................................................................................
Parades ................................................ Sports ......................................................
Vacation and travel ................................................................................................
Shopping ................................................................................................................

History
Thanksgiving celebrations are dated back to the first European settlements in
America. The .........., who survived the first winter, moved ashore in.............
The ......... visited them and taught them how to cultivate corn, catch ......... in the
rivers, hunt .......... and avoid poisonous ...........
In November 1621 the Pilgrims organized a celebration after the first successful
.......... and invited their friends, Indians. The .......... lasted for three days. It was
the first unofficial Thanksgiving .............

