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Procvičení základní slovní zásoby k tématu “ travelling“  na základě popisu 
obrázků. Rozhovor o poslední dovolené, výletě resp. posledním cestování, o 
nejideálnějším dopravním prostředku pro cestu kolem světa.  

 

EUPŠ 
Travelling II 

 
I. Description of a photograph. Talk about the means of transport you can see in the 

photograph. Talk about positive and negative aspects of each of them and about your 
own experience using them. 

 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jal.747.newcolours.arp.750pix.jpg 
Tento soubor je volné dílo (licence Public domain). 

Popis JAL Boeing 747-400 (JA8914) landingat London (Heathrow) Airport 

Datum August 2004. 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Arpingstone 



 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EC_370_at_Ml%C4%8Dechvosty_tunnel.jpegTento dokument smí být 
kopírován, šířen nebo upravován podle podmínek Svobodné licence GNU pro dokumenty verze 1.2 nebo 
libovolné vyšší verze publikované nadací Free Software Foundation. Dokument nemá neměnné části ani texty na 
předním či zadním přebalu. Kopie textu licence je k dispozici v oddíle nazvaném GNU Free 
DocumentationLicense. 

Popis Vlak EC 370 (vedený elektrickou lokomotivou ČD řady 371) do Berlína a Åarhusu opouští nový 
vysokorychlostní tunel u Mlčechvost. 

Datum 19. září 2005 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Lukáš Zedníček 

 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fietsroutes1.jpg 
Tento dokument smí být kopírován, šířen nebo upravován podle podmínek Svobodné licence GNU pro 
dokumenty verze 1.2 nebo libovolné vyšší verze publikované nadací Free Software Foundation. Dokument nemá 
neměnné části ani texty na předním či zadním přebalu. Kopie textu licence je k dispozici v oddíle nazvaném GNU 
Free DocumentationLicense. 

Popis fietsroutes - eigen foto 

Datum 1. srpna 2004 

Zdroj Originallyfromnl.wikipedia; descriptionpageis/washere. 

Autor OriginaluploaderwasDonderwolkatnl.wikipedia 



 
 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Urban_backpacking.jpg 
Tento soubor je volné dílo (licence Public domain). 

Popis TwoDanishbackpackers in front oftheViennaState Opera in July 2005. 

Datum červenec 2005 

Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Urban_backpacking.JPG 

Autor Kurt Forstner 

 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fietsroutes1.jpg 
Tento soubor je volné dílo, protože doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. 
To platí ve Spojených státech, Austrálii, státech Evropské unie a dalších zemích, jejichž právní řád chrání 
majetková autorská práva po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. 

Popis RMS Titanic departing Southampton on April 10, 1912 

Datum 10. dubna 1912 

Zdroj http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=3817223&extra=page%3D1 

Autor F.G.O.Stuart (1843-1923) 



 
 

 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_metro_station_Nadrazi_Holesovice.jpg 
Tento soubor podléhá licenci CreativeCommons Uveďte autora - Zachovejte licenci 2.5 Generic. 

Popis Prague metro station Nádraží Holešovice 

Datum 22. 8. 2005 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Che 

 
 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColumbiaEdit.jpg 
Tento soubor je volné dílo (licence Public domain), 

Popis EditedversionofImage:SpaceShuttle Columbia launching.jpg by NASA. Somenoiseremoved, 
somedust and scratchesremoved. Originaldescription: TheApril 12 launchatPad 39A ofSTS-1, 
just seconds past 7 a.m., carriesastronautsJohn Young and Robert CrippenintoanEarth orbital 
missionscheduled to last for 54 hours, endingwithunpoweredlandingatEdwards Air Force Base 
in California. 

Datum 12 April 1981 

Zdroj http://dayton.hq.nasa.gov/IMAGES/LARGE/GPN-2000-000650.jpg 

Autor NASA 

 



 
 
 
 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0vehlova,_rann%C3%AD_z%C3%A1cpa_(01).jpg?use
lang=cs 
Tento soubor podléhá licenci CreativeCommonsUveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported. 

Popis Švehlova ulice, ranní dopravní zácpa. 

Datum 5. prosince 2011 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor ŠJů (cs:ŠJů) 

 
 
 

II. Which vehicle or vehicles would you use to travel round the world? Why? (In pairs) 
 

III. What was your craziest experience with travelling? Talk about it. (In pairs) 


