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a steady rise in temperature of two degrees per year  soustavný růst teploty o dva stupně za rok 
acid rain  kyselý déšť  
aerosol  aerosol  
atmospheric pollution  znečištění ovzduší, atmosféry 
banned all over the world   zakázaný po celém světě 
become uninhabitable  stát se neobyvatelným 
break down the ozone layer  poškodit ozonovou vrstvu 
burning of fossil fuels   spalování fosilních paliv 
carbon dioxide  kysličník, oxid uhličitý 
carbon dioxide (CO2) build-up  hromadění oxidu uhličitého  
cat(alytic converter)  katalyzátor 
CFCs (chlorofluorocarbons)  freóny 
clear-cutting of the rain forests  mýcení deštných pralesů 
contribute to global warming  přispívat ke globálnímu oteplování 
cosmic radiation  kosmické záření 
cycle of the moon  cyklus měsíce 
emission of other greenhouse gasses by factories  emise jiných skleníkových plynů z továren 
energy-saving bulb  úsporná žárovka 
equatorial convection current  rovníkový konvekční proud, vzestupný teplý proud 
established fact  uznávaná skutečnost 
filtration  filtrování, filtrace 
fossil fuel  fosilní palivo (uhlí, ropa, zemní plyn) 
globe  zeměkoule, glóbus, koule 
gravity  přitažlivost, zemská tíže 
greenhouse effect  skleníkový efekt 
greenhouse gas  skleníkový plyn 
half moon  půlměsíc, srpek 
ionosphere  ionosféra 
large changes in temperature   velké změny teplot 
melting polar icecaps  tající ledové čepičky na pólech  
new moon  nov (fáze měsíce) 
nitrous oxides  oxidy dusíku 
northern hemisphere   severní polokoule 
nuclear testing  jaderné testy 
nuclear waste and power plants  jaderný odpad a elektrárny 
oceanic currents (hot and cold)  oceánské, mořské proudy (teplé a studené)  
oxygen  kyslík 
ozone layer  ozónová vrstva 
phosphate-free detergents  bezfosfátové čisticí prostředky 
planet earth  planeta Země 
plastic bottles and bags  láhve a tašky z umělé hmoty 
polar icecap  ledová, sněhová čepička na pólech 
pose a serious threat to sb, st  představovat vážnou hrozbu někomu, něčemu 
prompts  nápověda 
radioactivity released into the atmosphere   radioaktivita unikající do atmosféry 
recycled paper  recyklovaný papír 
refrigerants   freóny 
rising sea levels  stoupající hladina moří 
skin cancer  rakovina kůže 
southern hemisphere  jižní polokoule 
stratosphere  stratosféra 
strong  silný 
sulphur dioxide (SO2)  oxid siřičitý 
the earth  země, zeměkoule 
tropical rain forests  deštné pralesy 
ultraviolet radiation  ultrafialové záření 
unleaded petrol  bezolovnatý benzín 
 


