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1.Translate these words into English:

Znečišťovat

Chránit životní prostředí

Odpadky

Znovu použít

Nechat počítač zapnutý

Topení

Darovat

Charita

Přístroj

Používat solární panely

2.Answer these questions:

1.How can you save electricity?

2.How can you save water?

3.How can you protect your environment?



1.Translate these words into English:

Znečišťovat pollute

Chránit životní prostředí protect  the environment

Odpadky litter

Znovu použít reuse

Nechat počítač zapnutý leave computer standby

Topení heating

Darovat donate

Charita charity

Přístroj appliance

Používat solární panely use solar panels

2.Answer these questions:

Possible answers:

1.How can you save electricity?

I put the light off when I leave the room.I switch the computer or TV off when I don´t use it.

2.How can you save water?

I can collect rain water to reuse it for wattering. I don´t keep the tap running when I clean my 

teeth.

3.How can you protect your environment?

I can recycle. I put plastic litter into the yellow container, glass into green and paper into blue 

one.

I don´t throw litter on the floor or ground.

I donate the old things in working condition to charity.




