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 Materiál slouží k ústnímu procvičení tématu Problems of today. V první části 
hodiny studenti vytvoří seznam problémů, společně označí fotografie problémy, 
které na nich vidí. Práce ve dvojicích: studenti si vyberou z mnoha problémů dva 
a detailně za pomoci otázek o nich pohovoří. 

 

EUPŠ 
Problems of today I 

 

I. Class work : Make a list of social problems. 
II. Class work:  What kind of social problems can you see in the photographs?  

 

 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Energeticka_chudoba.jpg 
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Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence. 

Popis Vaření na biomase 



 
Datum 2.11.2011 

Zdroj Educon 

Autor Educon 
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Popis Praha-Malešice, sídliště Malešice. Tuchorazská, bezdomovec u popelnic 

Datum 3 August 2011 

Zdroj Own work 

Autor ŠJů (cs:ŠJů) 
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Popis Bezdomovec v Paříži 

Datum June 2005 

Zdroj own work by Eric Pouhier 

Autor Eric Pouhier 
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Držitel autorských práv k tomuto souboru, Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí, 
umožňuje komukoliv používat pro jakýkoli účel, za podmínky, že je držitel práv správně uveden. Šíření, 
tvorba odvozených děl, komerční využití i všechna další užití jsou dovolena. 
Uveďte autora: Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí 
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Popis Bar with girls, beer, cocktails and sport in Ao Nang, Krabi, Thailand. 

Datum 3 March 2013, 15:44:43 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Plumb 

 
 
 
 



 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:8.0995_Pattaya.jpg 
Držitel autorských práv k tomuto souboru, Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí, 
umožňuje komukoliv používat pro jakýkoli účel, za podmínky, že je držitel práv správně uveden. Šíření, 
tvorba odvozených děl, komerční využití i všechna další užití jsou dovolena. 
Uveďte autora: Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí 
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Držitel autorských práv k tomuto souboru, Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí, 
umožňuje komukoliv používat pro jakýkoli účel, za podmínky, že je držitel práv správně uveden. Šíření, 
tvorba odvozených děl, komerční využití i všechna další užití jsou dovolena. 
Uveďte autora: Kay Chernush pro amerického ministerstva zahraničí 
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Popis AIDS Walk rock festival day. New York City 2005 

Datum May 2005 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Jorge Royan 
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Tento soubor je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic licence. 
Autor: Thehero 
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Popis Luftbild der heute nicht mehr existierenden Kowloon Walled City in Hongkong 

Datum 27 March 1989 

Zdroj Vlastní práce 

Autor User:Jidanni 

 
 



 

 
 

Toto dílo je ve veřejné doméně ve Spojených státech, protože byla vydána (nebo registrována u Úřadu 
US Copyright) před 1. lednem 1923. 
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Tento snímek z PD Photo.org byl propuštěn do public domain tím, autora a majitele autorských práv, 
Jon Sullivan 
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Popis Velká vlastenecká válka - během sovětské kampaně druhé světové války odpočívají 
vojáci Běloruského frontu Rudé armády po nedávném boji 

Datum 1 April 1944 

Zdroj RIA Novosti archive 

Autor Alpert 

 
 
 



 

 
 
Jedná se o fotografie z Národního výboru Child Labor kolekce v Library of Congress. Podle knihovny, 
nejsou tam žádné omezení jakéhokoliv druhu na použití těchto fotografií. 
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Popis Cannabis from Pakistan 

Datum 6 April 2011 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Khalid Mahmood 
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Popis Berlin-Schönefeld, vom Zoll beschlagnahmtes Kokain  

Datum 7 March 1990 

Zdroj The German Federal Archive 

Autor 7 March 1990 
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Popis Interiér prodejny Lidl a nabídka alkoholických nápojů 

Datum 15 September 2011 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Aljona83 
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Popis Základní řada cigaret Start, 2010 

Datum 4 August 2011 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Kerapa 
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Popis Exhibit with Statue of Ku Klux Klan Member - National Civil Rights Museum - 
Downtown Memphis - Tennessee - USA 

Datum 14 May 2012, 11:41:59 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Adam Jones, Ph.D. 
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Toto dílo je ve veřejné doméně ve Spojených státech, protože je to práce připravila úředníkem nebo 
zaměstnancem vlády Spojených států jako součást této osoby oficiálních povinností podle ustanovení 
Hlavy 17, kapitola 1, Sekce 105 amerického právního řádu . 
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Popis Zeď nářků (Jeruzalém) 

Datum 18 April 2013 

Zdroj Vlastní práce 

Autor Ondřej Žváček 
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Tento obrázek je ve veřejné doméně, protože majetkových autorských práv již vypršela. 

 
III. In pairs. Each of you chooses two social problems from the list and talk about them in 

detail.  
What is your experience? 
 Who did you learn about the problem from?  
Is it a serious problem?  
When and how did it start?  
Can be anything done about it?  
In conclusion I´d like to say……………………………….. 

Key I. Possible answers: Child labour, prostitution, poverty, malnutrition, famine, illiteracy, incurable 
diseases, domestic violence, wars, religions – fights, nuclear weapons, child soldiers, black market, 
discrimination- religion, racial, gender. Child abuse, sexual harassment, kidnapping, pedophilia, 
murders, crime, euthanasia, abortion, drugs, alcohol, addiction to computers, mobiles, the Internet, 
etc. 


