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Our Country 
 

 

 

 

Sl_vak_a                                                     I_aly 
 

 

 

 

 

  Po_an_               T_rk_y 
 

 

 

 

 

  Ro_ani_       The C_ech _epub_ic 
 

 

Our Town  
    Find the words - places in the town and circle them  

 

dklsquarebikpostofficerebridgelapondawbus 

stationobankhlhotelfibpschoolxaparkmashop 

playgrounddasfountainhatheaterlodnaswerb 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

[Napište citaci z 

dokumentu 

nebo shrnutí 

některého 

zajímavého 

bodu. Textové 

pole lze umístit 

do libovolného 

místa v 

dokumentu. 

Pomocí karty 

Nástroje 

textového pole 

můžete změnit 

formátování 

textového pole 

citace z 

vlastního 

textu.] 

 

"My friends, my guidebook 

has a problem..some letters 

of the counties have been 

rubbed out..help me, please, 

to complete them 

correctly." 
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SQUARE   POST OFFICE   RESTAURANT 

THEATER  HOTEL   BANK   BUS STATION 

CHURCH   SCHOOL   SUPERMARKET 

 

1. You can send a letter here or buy a stamp. 

 

2. You can save your money here. 

 

3. You can learn new things here. 

 

4. You can sit down and eat meals here. 

 

5. You can stay here for a night. 

 

6. You can see some actors here. 

 

7. You can wait for a bus here. 

 

8. You can pray here. 

 

9. You can buy some food here. 

 

10. You can see a fountain here. 

 

 

 

"Find out which places of 

the town I am speaking 

about, help yourself with 

the clues." 


