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1. SKUPINA 7.C



Anglický Jazyk

1. What is the capital city of the USA?

2. Who‘s the president of the USA?

3.How many people live in the USA?

4. How many states are in the

USA?

5. When did the USA start?



1. Washington, D.C.

2. Joe Biden

3. 327 652 694

4. 50

5. on 4th July in 

1776



1.What is the capital city of the UK?

2. Is there a King/Queen or a president 

in the UK?

3. How is the British flag called?

Anglický Jazyk

4. How many people live in the UK?

5. What ocean is between the UK and the 

USA?



1. London

2. a Queen

3. Union Jack

4. 66 040 200

5. The Atlantic

Ocean



Mr Bean na návštěvě
V New Yorku

7. C
ČESKÝ JAZYK



Kdo je to „Mr Bean“?

Mr Bean je hlavní postava britského sitcomu. Ztvárnil 

ji herec Rowan Atkinson.



Rowan Sebastian Atkinson
(ŽIVOTOPIS SLAVNÉ OSOBNOSTI)

Rowan Sebastian Atkinson se narodil 6. ledna 1955 v Consettu ve 
Velké Británii do selské rodiny.

Od roku 1990 byl ženatý se Sunetrou Sastry, s níž má dvě děti, 
Lily a Benjamina. Rozvedl se s ní v roce 2015. Nyní je jeho 
partnerka Louise Fordová,

se kterou má ještě jednoho potomka.
Rowan je velmi vzdělaný člověk s IQ 178. Vždy se dobře učil a 

po absolvování základní školy se rozhodl pro studium elektrotechniky na 
univerzitě New Castle University. Poté pokračoval ve studiu na Oxfordu, 
kde v roce 1975 získal titul inženýr elektrotechniky.



Poprvé se Rowan Antkinson prosadil pořadem The Atkinson Family, který
se vysílal v rádiu v roce 1979. Ovšem jeho zlom kariéry přišel až s
rolí Mr Beana v roce 1990. Pořad se vysílal ve 245 zemích a sklidil velký
úspěch. Dále se v roce 2003 se objevil jako neschopný
agent Johnny English ve filmu Johnny English.

Rowan je také milovník aut a v roce 2011 se účastnil 
televizní show Top Gear jako host. Také auta sbírá.

Zdroje informací: cs.wikipedia.org, 

www.csfd.cz



Proč by Mr Bean jel navštívit New York?
New York – centrum americké kultury

New York je centrem americké kinematografie. Natáčí 

se zde druhý nejvyšší počet filmů v USA. V části 

Manhattan je ulice Broadway známá množstvím 

činoherních a muzikálových divadel vysoké prestiže.



Německý Jazyk

Mein erstes großes 

Bildwörterbuch

die Flagge die Reise
flag travel

die Stadt

city

Das Restaurant Zahlen
restaurant pay

das Essen
food

die Königin
queen

der Flughafen
airport



Dějepis
Bostonské pití čaje

• Psal se rok 1773 a v Bostonu se schylovalo k 

pravděpodobně nejdrsnější události v historii

čaje. Boston a celá Amerika byla tenkrát pouhou

kolonií Británie, kde byl vydán nový tzv. "čajový 

zákon", který ukládal ještě vyšší daň za dovoz 

čaje. To se Američanům nelíbilo a vznikla 

vzpoura. Američané se převlékli za Indiány

a vysypali přibližně 342 beden lisovaného čaje 

do moře.

• Bostonská událost vedla k zostření vztahů s 

Británií, které se poté vláda snažila zmírnit. Již v 

únoru 1775 bylo v Británii přijato usnesení směřující

k usmíření s koloniemi, které ukončilo danění.



Hudební výchova

QUEEN
•Queen je britská rocková hudební skupina, založená 

roku 1970 v Londýně.

•V její původní sestavě byli Freddie Mercury (zpěv, 

klavír), Brian May (kytara, zpěv), John

Deacon (baskytara, klávesy) a Roger Taylor (bicí, zpěv).

Dílo:
•Who Wants to Live Forever

• I Want It All

•Bohemian Rhapsody

•The Show Must Go On Odkazy:
•(318) Queen - I Want It All (Official Video) - YouTube

•(318) Europe - The Final Countdown (Official Video) - YouTube

•(318) Queen – Bohemian Rhapsody (Official Video Remastered) - YouTube

•(318) Queen - Who Wants To Live Forever (Official Video) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hFDcoX7s6rE
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_Jtpf8N5IDE


ZeměpisZeměpis







Přírodopis

Čeleď ryb Lat. 

název

Druh v 

USA

Lat. 

název

Druh ve

VB

Úhoři Anguilla
rostrata

Úhoř
americký

Anguilla a
nguilla

Úhoř
říční

Jeseteři Acipense
r
transmo
ntanus

Jeseter
bílý -- --

Makrely

-- --

Scomber

scombrus

Linné

Makrela

obecná

Kostlíni Atractoste
us spatula

Kostlín
obrovský -- --

Tresky Gadus
morhua Li
nnaeus

Treska
obecná

Gadus

morhua Li

nnaeus

Treska 

obecná



Ryby v USA Ryby ve VB

Úhoř americký

Jeseter bílý

Kostlín obrovský

Úhoř říční 

Makrela obecná 

Treska obecná



VkZ

• Snídaňový talíř tvoří

opečená slanina a další masové

výrobky, 

jako klobásy, párky nebo jelito,

doplněné vejci (zpravidla upravenými

jako volské oko).

• Působí lákavě, nepatří 

ovšem mezi nejzdravější pokrmy. Je 

výživná.

• My by jsme si ji dali velice rádi.

Typická anglická snídaně



Menu:

Anglická snídaně

Na výběr:

Normal –

Vajíčko, slanina, 

zel. obloha, 

žampióny + 

opečené pečivo.

Special- Fazole, 

Vajíčko, slanina, 

zel. obloha + 

opečené pečivo.

Extra Vegetables –

Více oblohy, vajíčko, 

slanina + opečené 

pečivo.



Nápoje k anglické snídani:

Čaj s mlékem

Džus

(dle nabídky)

Ranní káva

(dle nabídky)



ČAP
Amerika VB

Ovoce Durian Vinná Réva

Granátové jablko Jahody

Ananas Hrušky

Zelenina brambory Květák 

Pažitka Brokolice

Koř. zelenina brambory



Mr. Bean navštěvuje New York
• 1. Mr. Bean odletá z letiště Heathrow v Londýně v 10 hod 
dopoledne (let UA15)

(https://www.flightradar24.com/data)

Plánovaná doba letu je___7______hodin (zaokrouhli na celé hodiny).
Vzdálenost Londýn – New York je asi_   5600   ___km (zaokrouhli na 

stovky kilometrů).
Průměrná rychlost letadla je tedy asi___ _800____km/h.

•2. V průběhu letu si Mr. Bean na palubní obrazovce všiml, že aktuálně letí 
rychlostí 476 kt. 
Copak to asi je ten 1kt?______uzel____________________A kolik to asi je v 
km/h? __1.852____

Fyzika

https://www.flightradar24.com/data


3. Mr. Bean zjišťuje, že altitude (nadmořská výška) je 36 000  ft. Aha,  říká si, ft je 

zkratka jedné jednotky            délky__stopa_______,  a 1 ft je asi___30_____cm 

(zaokrouhli na desítky).

To znamená, že 36 000 ft je__1097280________cm = 

_____109728km________m = _________km.

4. A kolik hodin vlastně bude po příletu do New Yorku? Z Londýna jsem vzlétal v 

10 hodin. Přelétám několik časových pásem, přesněji_6 časových pásem_______. 

Takže v New Yorku budu asi ve___11_____hodin místního času.

5. Očekávaná teplota v New Yorku prý 41 stupňů Fahrenheita. Uf..To je kolik? Ve 

stupních Celsia.

a/ Na internetu se píše, že stačí od teploty ve stupních Fahrenheita odečíst 

číslo _32__, a výsledek vynásobit 5/9. 

To by mohlo jít.  

Nebo 

b/ co zkusit nějaký převodník jednotek? https://www.jednotky.cz

Ať tak či tak,  teplota v New Yorku se dala na březen očekávat. Bude tam 

asi___5______stupňů Celsia.

https://www.jednotky.cz/


6. Mr.Bean přemýšlí,  jaké jednotky se používají v Americe..

· 1 palec (inch) = 2,54 centimetrů 

· 1 stopa (foot) = 12 palců (inches) = 30,5 centimetrů 

· 1 jard (yard) = 3 stopy (feet) = 91,5 centimetrů 

· 1 míle (mile) = 1 609 metrů 

· 1 unce (ounce) = 16 drams = 28,35 gramů 

· 1 libra (pound) = 16 uncí (ounces) = 453,59 gramů 

· 1 galon (gallon) = 3,785 litrů 

· 1 barel (barrel) = 120 litrů….

Takže 40palcová úhlopříčka monitoru měří asi _101,6_____cm.

A 2000 mil pod mořem je asi _3218.68_________km.

2 libry mouky je asi _0,90718474_____kg.

A 8 barelů nafty je asi__1,27189836_________m3.

A vážím-li 80 kg, tak mám asi hmotnost__176,36981_____liber.

A měřím-li 180 cm, tak měřím vlastně __5,90551181_______stop.



Výtvarná 

výchova


