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The Oceans

Read the text
1. Put one heading to each paragraph
FISHING
OCEANS
OIL
NETS
POLLUTION
2. Make the sentences
is The aggressive fishing modern too _____________________________________
The catastrophes transport can huge oil cause_______________________________
in animals die are fishing Many caught nets and _____________________________
waste the danger ocean comes into A lot of__________________________________
3. Past participle
USE
BUILD
CATCH
PUMP
POLLUTE
THROW
4. Vocabulary
doprava, přeprava

uniknout

zmizet

pláž

pobřeží

důležitý

5. Complete the text
important dolphins dangerous
boats
seals
whales
die oceans
escape pumped waste
birds catch millions

_________________ are _______________ to us. Modern fishing ___________
use large nets to _____________ the fish. Every year ________________ of
____________,____________,____________ and_____________ are trapped
too. They ____________ because they

can´t_________________. _________________ chemicals and other
________________ are _________________ into the ocean.

Řešení:

1. Put one heading to each paragraph

FISHING – 4.
OCEANS – 1.
OIL – 3.
NETS – 2.
POLLUTION- 5.
2. Make the sentences
The modern fishing i stoo aggressive.
The oil transport can cause huge catastrophes.
Many animals are caught in fishing nets and die.
A lot of A lot of danger waste comes into the ocean
3. Past participle
USE - used
BUILD - built
CATCH - caught
PUMP - pumped
POLLUTE - polluted
THROW - thrown
4. Vocabulary
doprava, přeprava

transport

uniknout

escape

zmizet

disappear

pláž

beach

pobřeží

coast

důležitý

important

5. Complete the text
Oceans are important to us. Modern fishing boats use large nets to catch the fish. Every year
millions of birds, whales, dolphins and seals are trapped too. They die because they
can´t escape. Dangerous chemicals and other waste are pumped into the ocean.
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Anotace:
Pracovní list slouží k práci s textem v učebnici, pomáhá v porozumění jednotlivým
částem textu, opakování gramatiky trpného rodu, upevnění slovní zásoby dané
lekce a informuje v oblasti environmentální výchovy.
Metodický list:
A, 2x poslech celého textu The oceans a poté s pomocí textu v učebnici plnění
jednotlivých úkolů z pracovního listu (pokud není potřeba, tak žádná slova žákům
nepřekládat, vysvětlit pouze zadání úkolů a nechat je pracovat samostatně)
B,
1, - přiřazení slov k jednotlivým odstavcům, tak aby mohla sloužit i jako jejich nadpisy
2. – seskládání jednotlivých slov do smysluplných vět
3. - doplnění tvarů příčestí minulého ke slovesům
4. – vyhledání obtížnější slovní zásoby v textu a doplnění do tabulky
5. – dopnění slov z rámečku do shrnujícího textu
C, Návrhy na další práci s textem: Závěrečné cvičení lze použít jako diktát. Žáci se
mohou pokusit text převyprávět vlastními slovy. K textu je vhodné vyvolat diskuzi na
ekologické téma.

