AM21 6A hodina 1 2022 ……………..(jméno) předal/-a 580Kč za učebnice. …………………….(můj podpis)
Platbu kurzovného 3600Kč pololetí v počtu 4 žáků, případně 4000 Kčpololetí v počtu 3 žáků (napsala bych vám
sms, kdyby někdo z přihlášených na poslední chvíli nenastoupil) prosím na stále stejné č.ú. 0662615063/0800,
do poznámky prosím jméno a příjmení dítěte, v.s. libovolný. Splatnost do poloviny října nebo dle dohody, IP
PS: až si děti na učebnici zvyknou a zadání se zjednoduší na čísla cvičení, budu je úkoly pouze vyvěšovat na
www.anglictina-kladno.cz pod záložkou Úkoly, vaše skupina je tam jako AM21 6.třídy pondělí 2022
Papíry jim budu dále dávat, pokud na nich bude potřeba vypracovat nějaké cvičení – tj. moje cvičení navíc k
učebnici.
Učebnice Oxford Discover mají skvělou podporu na youtube.
Pokud na youtube budete vyhledávat Oxford Discover 2 videos, zobrazí se asi jako druhý shora kanál LEARN
ENGLISH LIKE A BABY, na kterém jsou nahrané přehledně všechny unity.
Na začátku každého unitu najdete
1) přehled slovíček – nejen poslech, ale i obrázky
2) následuje četba – hlavní článek unitu – opět nejen poslech, ale i text.
3) následuje písnička z gramatické části unitu Grammar in Use
4) následuje strana s posechem, nejprve příprava slovíček Words, pak samotný poslech; během poslechu jsou i
graficky zvýrazněna správná řešení
5) unitu v youtube zpracování končí sekcí Speaking – minidialogy
Tento kanál můžete využívat doma k opakování nebo doplnění zameškané látky.
Dále je na youtube (spíše pro inspiraci v hodině než pro domácí procvičování, ale také lze zopakovat) :
Oxford Discover level 2 Opener – tato videa stručně uvádí témata společná vždy pro dva unity
Oxford Discover level 2 Wrapup, - tato videa shrnují témata každých dvou unitů
Úvodní lekce z učebnice Oxford Discover 2 :
0) Podíváme se na úvodní video – Big Question 1: How are animals different from one another?
1) Student´s Book (SB) str. 8: Words – dole jsme doplňovali slovíčka, někde nutno uvést více odpovědí
Doma: Poslechnout nahrávku na videu na youtub Oxford Discover 2 Unit 1 a říct si slovíčka nahlas.
Breathe /bríƟ /– dýchat
2) SB 9 - Compare and Contrast – najdi podobnosti a rozdíly
both – oba, hive – úl, nest - hnízdo
3) SB 10 – 11 – Amazing Animals – zopakujte čtení a poslech s youtubem
V hodině zkusíme přečíst text o různých skupinách zvířata a porovnávat je mezi sebou – odpovídat na otázky
Think.
4) HW: po zopakování SB 10-11 vypracovat SB 12 – nahoře označuji, co se mi v článku líbilo, dále
odpovídáme na otázky dle instrukcí u cvičení.
5)HW: 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 to explicitně
nezadám za úkol; pokud by ale chtěli, tak mohou dobrovolně. Pokud by někoho nějaké téma zaujalo a rozepsal
se více, pak je lepší to vypracovat na papír a odevzdat, abych mu mohla dát feedback individuálně.
Psaní ale bude vždy ve workbooku na konci každého unitu.

