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Název

Moderní elektronika

Štítky

ČCJ, papír, slovní zásoba, pozorování, doplňování, mix

Úroveň

B2, C1

Zadání
Pozorujte, v jakých kontextech se objevují slova spojena s elektronikou, a zkuste je
následně doplnit ve druhé části cvičení.
Většina dětí tráví velkou část svého času hraním na počítači, videohrami a podobně.
Ve výchozím nastavení je nutné každý snímek přepnout kliknutím myši nebo stisknutím
šipky na klávesnici.
Vtom zazvoní mobil/telefon položený na nočním stolku.
Vezme dálkový ovladač schovaný pod polštářem a chystá se televizi vypnout.
Nasadil jsem sluchátka do uší, abych nemusel poslouchat každého obchodníčka, kolem
kterého projdu.
Ti, kterým to nestačí, si mohou novou barevnou tiskárnu doplnit o síťové připojení.
Film je černobílý, kamera systematicky využívá kontrastů bílé a černé.

Cvaknutí, které zdánlivě připomíná kliknutí počítačové ________________, ale podstatně silnější.
S chytrým _____________________ se už po ulicích prohání nejen manažeři a techničtí nadšenci,
ale i běžní smrtelníci.
Otec měl nohy natažené a překřížené na nízkém stolečku před pohovkou, na stehně měl položený
televizní _____________________.
Většina domácích stolních _____________________ je využívána pro kancelářské účely a občasné
jednoduché hraní.
Zpracování obrazu z digitálních fotoaparátů a digitálních__________________________ necháme
tentokrát stranou.
Výhodnější tisk mají _____________________________ s oddělenými zásobníky inkoustů – oproti
společným zásobníkům je totiž nemusíte měnit pokaždé, když dojde jedna z barev.
Kvalitní ___________ __________________má velké klávesy s pohodlným a hlavně jistým stiskem.
Vedle sedící spolujezdec vidí na stejné obrazovce film z disku a zvuk si pouští do bezdrátových
______________________.

Zopakujte si na základě předchozího cvičení, s jakou elektronikou se pojí následující
vlastnosti:
bezdrátová
digitální
stolní
chytrý

__________
__________
__________
__________

barevná
dálkový
počítačová

__________
__________
_________
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Klíč:
Cvaknutí, které zdánlivě připomíná kliknutí počítačové ____myši____, ale podstatně silnější.
S chytrým ___mobilem___ se už po ulicích prohání nejen manažeři a techničtí nadšenci, ale i běžní
smrtelníci.
Otec měl nohy natažené a překřížené na nízkém stolečku před pohovkou, na stehně měl položený
televizní __ovladač____.
Většina domácích stolních ____počítačů___ je využívána pro kancelářské účely a občasné
jednoduché hraní.
Zpracování obrazu z digitálních fotoaparátů a digitálních____kamer____ necháme tentokrát
stranou.
Výhodnější tisk mají _____tiskárny_______ s oddělenými zásobníky inkoustů – oproti společným
zásobníkům je totiž nemusíte měnit pokaždé, když dojde jedna z barev.
Kvalitní _________klávesnice____________má velké klávesy s pohodlným a hlavně jistým stiskem.
Vedle sedící spolujezdec vidí na stejné obrazovce film z disku a zvuk si pouští do bezdrátových
____sluchátek_______.

bezdrátová sluchátka/myš/klávesnice

barevná tiskárna

digitální kamera/fotoaparát

dálkový ovladač

stolní počítač

počítačová myš

chytrý mobil/telefon
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