1. Jakou elektroniku máte doma?
2. Zopakujte si slova na téma elektronika: vyluštěte online křížovku.
Křížovka: bit.ly/elektronika-krizovka

3. Budete číst text. Znáte tahle slova? Jestli ne, použijte slovník.
odmítnout, řemeslník, vyzvednout/vyzvednutí, zbláznit se, zírat, zuřit
antivirák (hovorově) = antivirový program, ofisy (hovorově) = kancelářský program Microsoft Office

4. Katka si koupila nový notebook. Píše e-mail kamarádce. Přečtěte si text
a doplňte do něj spojky (konjunkce) a spojovací výrazy z nabídky.
abych, ale, ať, co, co, dokonce, kdy, když, protože, sice-ale, tak, takže, že, že
KATKA PÍŠE KAMARÁDCE
(pátek 20:00)
Ahoj Petro,
díky za tvůj mail a promiň, že píšu tak pozdě. Konečně mám chvíli času a hlavně mám na čem
psát. Uf! Představ si, co se mi stalo.
Ve čtvrtek a v pátek jsem si vzala home office. Řemeslníci k nám měli přijít vymalovat obývák
a kuchyni. Šéf ……………….. nebyl nadšený, protože pracujeme na důležitém projektu,
……………….. slíbila jsem mu, že všechno vyřídím doma. Ráno jsem zapnula notebook a… NIC.
Počítač zkolaboval! ☹ Já vím, byl už starý a pomalý, ale stane se to zrovna ten den,
……………….. ho nejvíc potřebuješ! Nic nepomáhalo, ……………….. jsem se rozhodla rychle
koupit nový.
Řeknu ti, ještě že existuje internet v mobilu! Přes telefon jsem vybrala v e-shopu nový notebook
a k němu jsem hned přikoupila taky ofisy a antivirák. A ……………….. si můžeš za pár korun
objednat jejich instalaci v prodejně. Paráda! Chtěla jsem zaplatit online, ……………….. nešlo to!
Moje karta byla odmítnuta. Vůbec jsem nevěděla proč. Rychle jsem volala do banky, bála jsem
se, ……………….. mi z ní někdo ukradl peníze. Ale ne, byla to moje chyba. Mám limit, kolik můžu
za den vybrat, a počítač byl dražší. ……………….. jsem ho musela zvýšit.
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