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Vím, že máte zadanou práci až do pondělí 11.5., ale už nyní vám pošlu 

jednak slíbené správné řešení ke kontrole práce a i další práci do pátku 

15.5. Proto to vypadá, že posílám o stránku víc. Ale stranu 3 můžete 

číst až v pondělí  

 

KE KONTROLE MINULE ZADANÉ PRÁCE: 

 učebnice str. 56/1a 

1 the ice in the Arctic and Antarctic       the ice caps 

2 cutting down a forest     deforestation  

3 harmful chemicals in the air of water pollution 

4 coal, oil and gas     fossil fuels 

5 carbon dioxide      CO2 

6 when there is no rain for a long time  drought 

7 the tropical forests     rainforests 

8 tropical storms      hurricanes 

9 gases that trap the sun´s heat    greenhouse gases 

10 these produce electricity   power station 

11 the Earth is getting hotter    climate change 

 

 Doplň slova v textu na straně 56 

Mezera: 1: climate change, 2: Greenhouse gases 3: CO2 4: the ice-caps 

5 hurricanes  6 drought  7 fossil fuels 8 power stations 9 deforestation 

10 rainforests   
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 Učebnice strana 57, zelená tabulka Grammar (doplnění slov do 

věty) 

Passive   Fossil fuels are burnt by power stations.  

 

 strana 57 v učebnici, věty ze cvičení 5.  

 

2. The forests are burnt down by farmers.  

3. Most of the word´s rain is made by forests.  

4. Forest fires are photographed by satellites.  

5. Millions of animals are killed by deforestation.  

6. Three per cent of greenhouse gases are produced by aeroplanes.  

7. The sun´s heat is trapped by greenhouse gases.  

8. Extreme weather is produced by climate change.  

9. Carbon dioxide is absorbed by trees.  

10. Electricity is produced by power stations.  
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Na týden od 11. 5. - 15. 5. vám zadávám práci z pracovního sešitu. 

Budete pracovat na stranách 44-45 a uděláte všechna cvičení. 

Poslech, který je ve cvičení 4 pošlu na G. učebnu. Vyplněná cvičení 

nafotíte- obě strany, pošlete do pátku 15.5. na můj mail. 

Na G. Učebně bude také jedno cvičení - poslechové z učebnice 

(57/6a,b) – od pondělí 11.5. Termín vyplnění bude do pondělí 18.5. 

Vyplňovat odpovědi budete do kvízu.  

 

Nyní instrukce ke cvičením v pracovním sešitě:  

 Strana 44, cvičení 1 – spoj čarou (nebo můžeš napsat písmena k daným 

číslům) slovní spojení. (procvičování slovní zásoby lekce) 

 Strana 44, cvičení 2 – doplň do vět slova ze cvičení 1 (opět slovní zásoba 

a její použití) 

 Strana 44, cvičení 3 – už se dostáváme k trpnému rodu: Co se děje na 

zobrazených místech? Napiš věty v trpném rodě a použij slova z nabídky 

v rámečku. Nezapomeň vždy po podmětu použít odpovídající sloveso 

být. Věty budou v přítomném čase.  

 Strana 45, cvičení 4 – poslechni si popis recyklace plastových láhví. 

(Google Classroom, soubor mp3, poslech 1.23) Doplň věty příčestím 

minulým nabídnutých sloves (sloveso být už je všude doplněno, takže 

jen doplň u nepravidelných sloves třetí tvar, nebo sloveso s koncovkou –

ed, kde je pravidelné) 

 Strana 45, cvičení 5- doplň do vět slovesa z nabídky v trpném rodě. Tady 

už musím myslet i na sloveso být (dva odstavce, dva rámečky se slovesy) 

 Strana 45, cvičení 6 – přepiš věty do trpného rodu. Vezmeš předmět 

věty – tedy to, co je na konci věty: The photographs, the blogs, the 

pictures, the website pages, people, the video clips, everything, the 

website, comments – za to dáš odpovídající sloveso být (přítomný čas, 

takže buď is, are, am) – za sloveso být dáš příčestí minulé toho slovesa, 

které je použité v původní větě, a za to dáš za předložku by podmět 

původní věty.  

 

Dotazy mi pište na mail.  
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