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Vliv koronaviru na komunikaci
Název
Covid-19
dezinfekční gel

epidemie

koronavirus

koronaviry

nouzový stav
online výuka
pandemie

plošná karanténa
respirátory
rizikové skupiny

roušky
testy na koronavirus
Wu-chan

Význam
Respirační choroba
čištění předmětu od některých nebo všech
patogenních organismů, které mohou způsobit
infekci
představuje větší nahromadění výskytů
onemocnění v časových a místních
souvislostech
zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních
dýchacích cest. Může způsobit běžné obtíže,
jako je nachlazení, kašel, dýchací problémy a
teploty. Ale také smrtící choroba
jsou obalené jednovláknové RNA viry s pozitivní
polaritou. Jejich název je odvozen od
charakteristického uspořádání povrchových
struktur lipidového obalu ve tvaru sluneční
koróny
je to stav, který nařídí vláda je omezen volný
pohyb všech občanů
je to výuka, kterou učitelé posílají online a my
jim ty úkoly posíláme zpět online
je to onemocnění, které se rozšíří na území více
států nebo i světadílů a nerespektuje omezení
místem. Není omezena ani časem.
stav, kdy je významně omezen volný pohyb
všech občanů na veřejnosti
ochranná pomůcka pro zahalení úst a nosu
to jsou skupiny, které jsou rizikové tím, že mají
slabou imunitu nebo mají nějakou nemoc
(cukrovka…)
menší kus látky nebo jiného materiálu pro
zahalení úst a nosu
to jsou testy, které zjistí, jestli jste pozitivní
nebo nepozitivní na koronavirus
to je čínské město, kde se koronavirus objevil

Závěrečné shrnutí – Koronavirus
Já jsem ve svém projektu zjistila, že jsem používala hodně slov, o kterých jsem
ani nevěděla, co znamenají. Protože jsem je nepoužívala. A díky projektu, který
jsem udělala, tak jsem si významy těch slov našla a zjistila, co znamenají.
Některá slova byla zajímavá. A také si myslím, že hodně lidí nevědělo, co ta
slova znamenají, ale kvůli téhle situaci, co je, tak si to zjišťují. Hodně cizích slov
ohledně koronaviru jsem zjistila tím, že jsem je buď slyšela v televizi nebo si je
našla na internetu. A doufám, že se po téhle situaci vrátíme normálně do života
a budeme se vídat s lidmi atd.

