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Materiál slouží k ústnímu procvičení a rozšíření maturitního tématu Education. 
Studenti popisují a porovnávají způsob výuky na přiložených fotografiích, poté 
ve dvojicích či skupinkách odpovídají na přiložené otázky. 

 

EUPŠ 
My schools II 

 

Part I:Description of photographs and comparing the classrooms, the ways of teaching 
and learning. 

 
 
 

Dostupný pod licencí Public domain (Wikimedia Commons - autor tohoto díla, jej tímto uvolnil jako 
volné dílo, a to celosvětově) na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Math_lecture_at_TKK.JPG. 
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Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported. 
 

Popis Učebna chemie na SPŠE V Úžlabině 

Datum 18. listopadu 2011 

Zdroj Vlastní dílo 

Autor Cegoli 
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Popis laboratorium 

Datum 2005-12-14 

Zdroj Originally from nl.wikipedia 

Autor Original uploader was Beetlelaaf at nl.wikipedia 
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Popis Muzeum Komenského (Přerov) 

Datum 26 June 2012 

Zdroj Own work 

Autor Palickap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution/Share-Alike (CC BY-SA 3.0) na 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alta_formazione.jpg 
 
 

Part II: Discuss the following questions: 

 

 What are the advantages and disadvantages of being a teacher?  

 Do you think you could become a teacher? Would you like to? Why?  

 Do Czech students and pupils get a lot of homework?  

 Can students, pupils be punished at Czech schools?  

 Is there discipline at your school? What about discipline at schools in general. 

 Do you have any experience with bullying? 

 What do you think of cheating at written exams? 

 Do you think education should be paid?  

 What are advantages and disadvantages of being educated at home?  

 How do you think children and students will study in the future?  



 
 How important are degrees and certificates in people´s lives?  

 What are you going to study in the future?  How many years do you think you will study 

after finishing this school? 

 


