5AB New PW4 a OD2 hodina 8 2021
Úvodní lekce z učebnice Oxford Discover 2
1) Student´s Book (SB) str. 8: Words
Doma: Poslechnout nahrávku buď z fleshky, pokud už máte, nebo na videu na youtubu Oxford
Discover 2 Unit 1 (můžete zkopírovat a vložit link https://www.youtube.com/watch?
v=Se9V1XJCzHM) a říct si slovíčka nahlas.
2) V hodině probereme: SB 9 - Compare and Contrast – najdi podobnosti a rozdíly
both – oba
3) V hodině poslechneme, přečteme a projdeme: SB 10 – 11 – Amazing Animals
Zkusíme přečíst text o různých skupinách zvířata a porovnávat je mezi sebou – odpovídat na otázky
Think.
Doma: Znovu poslechnout na výše uvedeném linku poslechnout a přečíst.
4) ÚKOL: Workbook (WB) str. 2 -3 – jen cv A,B, C, D.
To je velmi krátké cvičení na slovní zásobu ze SB 8.
Úvodní otázky What do you know? What do you want to know? nemusí povinně psát, pokud by ale
chtěli, tak mohou dobrovolně.
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