5AB OD2 hodina 11 2021
1) Projdeme WB str. 6, 7 (Object Pronouns), 8,9 - samostatné psaní zkontroluju přítomným během hodiny
a žákům online po předložení příště nebo na whatsapu.
2) Zopakujeme SB 14 – Listening, zkusíme i s pomocí textu na youtube převyprávět.
(Stačí hledat Oxford Discover 2 Unit 1 a najdete krásně provedený celý unit, text i audio zároveň)
3) (odloženo z minulého týdne) SB 15 – Speaking. : opakujeme i doma, pokud můžete spolu s dítětem.
Fráze uvedené vpravo stejnou barvou jsou v daném rozhovoru zaměnitelné. AWFUL /ÓFL/ STRAŠNÉ
SB 15/F – Compound Words (složená slova) – jen krátká kontrola, včetně cvičení na minulém dokumentu.
Dole je další cvičení za ÚKOL. Možná v něm budou dvě nebo tři nová slovíčka, ale většinu nejspíš
zvládnou.

4) Ráda bych aspoň trochu nakousla Unit 2, ačkoli se možná dnes budeme rozjíždět jen pozvolna minule dvě děti chyběly a dvě se připojily se zpožděním.
Zkusíme aspoň: SB16- Words, SB 17- Compare and contrast.
Příběh Leo and Lily’s Adventure už nestihneme plnohodnotně probrat, maximálně ho poslechneme
jednou a necháme na příště.
5) Za úkol: WB 10 11, a také 14 15 – protože příslovce odpovídající na otázku jak často jsme už
trochu probírali v Playway. Nově zde pouze: hardly ever – skoro nikdy
Underline compound words: (Sometimes there are more compound words in one sentence!)
Example

1. My brother wears earrings and our parents don´t like it. (ear + rings)
2. Wallace and Gromit made an orange spaceship in their cellar.
3. Wallace is eating his breakfast and Gromit is reading a newspaper – he´s intelligent!
4. There´s a snowboard in the attic – it´s my brother´s.
5. Let´s make a sandcastle on the beach!
6. I don´t want to do this exercise for homework, I hate it!
7. My birthday is in November.
8. We have red and green wallpaper with watermelons on the wall in the kitchen.
9. Where´s my toothbrush? I can´t find it anywhere in the bathroom.
10. A firefighter saves people when there is a fire and a detective looks for criminals – he looks
for their fingerprints.
11. We couldn´t drive to school today because there was a snowstorm and the roads were
blocked.
12. I must go to the dentist, I´ve got toothache! - I am ill, too – I´ve got stomachache.

