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NATURE  
with Iain 

 
1. Watch the video and fill in the sentences.  

Podívej se na video a doplň správné odpovědi.  
 

A) Our planet is called planet EARTH.  

Naše planeta se nazývá planeta ZEMĚ.  

 

B) On our planet you can see different colours:  

Na naší planetě můžeme vidět tři barvy.  

BLUE is where all the marine life lives.  

Modrá je veškerý mořský život.  

GREEN is the land, where everything else lives, including us (people).  

Zelená je pevnina, kde žije všechno živé, včetně lidí.  

WHITE is the polar caps.  

Bílá jsou polární oblasti.  

 

C) Is the blue whale larger or smaller than a Jumbo Jet?  

Je plejtvák obrovský větší nebo menší než letadlo?  

⃝ larger (↑) větší ⃝ smaller (↓) menší 

 

D) The coldest place on the planet is called ANTARCTICA and it is home to over 10 million 

PENGUINS. 

Nejchladnější místo na planet se jmenuje Antarktida a je domovem 10 milionům tučňáků.  

 

E) Temperatures in the Sahara desert can reach up to:  

Teploty na Sahaře mohou dosáhnout až: 

⃝ 58 °C  ⃝ 50 °C 

 

F) The Sahara desert is 9,400,000 km2.  

Poušť Sahara má 9,400,000 km2.  

The Czech Republic is much  

Česká republika je mnohem 

 ⃝ larger (↑) větší ⃝ smaller (↓) menší  – it is 79,000 km2. – má 79,000 km2. 
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2. Fill in the crossword.  
Doplň křížovku.  

The coldest place on the planet is called … /  
Nejchladnější místo na planetě se nazývá …               

    
A N T A R C T I C A 

The name of our planet is … /  
Název naší planety je  

    
E A R T H 

     Sahara is a … / Sahara je ...  D E S E R T 
        Seas and oceans have a colour … /  

Moře a oceány mají barvu ...   
   

B L U E 
       A city under the sea is called a coral … /  

Městečko v moři se nazývá korálový ...  
     

R E E F 
     The river that brings water to the Sahara region 

is called …/  
Řeka, která přináší vodu do oblasti Sahary se 

nazývá ... 

  
N I L E 

        

               
3. Match the words with their definitions.  

Spoj slova s jejich vysvětlením.  
 

1) PLANET EARTH 
PLANETA ZEMĚ 

A) is the coldest place on the planet.  
je nejchladnější místo na planetě. 

2) THE BLUE WHALE 
PLEJTVÁK OBROVSKÝ 

B) is like a city under the sea for fish, plants and many other creatures. 
je jako městečko pod vodou pro ryby a mnoho dalších tvorů.  

3) A CORAL REEF 
KORÁLOVÝ ÚTES 

C) is one of the hottest places on the planet.  
je jedno z nejteplejších míst na planetě 

4) ANTARCTICA 
ANTARKTIDA 

D) brings water to the region of Sahara desert. 
přináší vodu do oblasti pouště Sahara.  

5) THE SAHARA DESERT 
POUŠŤ SAHARA 

E) is the largest animal on the planet. 
je největší zvíře na planetě.  

6) RIVER NILE 
ŘEKA NIL 

F) is our planet. 
je naše planeta. 

 
1) F 2) E 3) B 4) A 5) C 6) D 
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4. Read the sentences and tick () true or false.  
Přečti si věty a označ (), zda jsou pravdivé [TRUE], nebo nepravdivé [FALSE].  

 

  TRUE FALSE 

Antarctica is one of the hottest places on the planet.  
Antarktida je jedno z nejteplejších míst na planetě.  

  

The Sahara desert is a very cold place.  
Saharská poušť je velmi chladné místo.  

  

Penguins live in Antarctica.  
Tučňáci žijí na Antarktidě.  

  

When it is cold outside, we can see our breath.  
Když je venku zima, můžeme vidět náš dech.  

  

Snakes, scorpions, rodents and camels live in a desert. 
Hadi, škorpioni, hlodavci a velbloudi žijí na poušti.  

  

 


