AJ 8 Rei
22. 2. – 28. 2.2021
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Slovní zásoba od U3 English Across the Curriculum do konce
o Učebnice cv.2a/40
o Časopis Gate January-February 2021, A Bite to Eat: Eating Out in England, p.18-19, Task
1.
Učebnice str. 41-43, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o Agreeing and disagreeing
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Agreeing and disagreeing – učebnice str. 39
o Pracovní sešit str. 32-33
o Slovní zásoba U4A
o Časopis Gate January-February 2021, Animal Friends, p.20-21, Task 1. Odevzdat přes
Teams.

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
15. 2. – 21. 2.2021
•
•
•

•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Pracovní sešit str. 30-31 (cv. 1-4)
Učebnice str. 39-43, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
o opakování tázacích dovětků (question tags)
o relative pronouns
o should/might
o relative clauses
o Agreeing and disagreeing
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení.
▪ Question tags
▪ Relative clauses, should/might,
▪ Agreeing and disagreeing
o Pracovní sešit str. 32-33

o Slovní zásoba od U3 Culture do konce
o Časopis Gate January-February 2021, A Bite to Eat: Eating Out in England, p.18-19, Task
1. Odevzdat přes Teams.
Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
8. 2. – 14. 2.2021
•
•
•

•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Pracovní sešit str. 28-29
Učebnice str. 37-39, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
o opakování tázacích dovětků (question tags)
o relative pronouns
o should/might
o relative clauses
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení.
▪ Question tags
▪ Relative clauses, should/might
o Pracovní sešit str. 30-31
o Slovní zásoba U3 do konce

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
25. 1. – 31. 1.2021
•

•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Časopis Gate January-February 2021, Philadelphia US, p.12-13, Task.
o Slovní zásoba U3D
Učebnice str. 36-37, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
o opakování tázacích dovětků (question tags)
o relative pronouns
o should/might

•

o relative clauses
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení.
▪ Question tags
▪ Relative clauses, should/might
o Časopis Gate January-February 2021, The Magical Career of Anya Taylor-Joy, p.14-15,
Task. Odevzdat přes Teams.
o Pracovní sešit str. 28-29
o Slovní zásoba U3 do konce

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
18. 1. – 24. 1.2021
•

•
•

•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Test 7
o Pracovní sešit str. 24-25
Učebnice str. 35-37, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
o opakování tázacích dovětků (question tags)
o relative pronouns
o should/might
o relative clauses
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení.
▪ Question tags
▪ Relative clauses, should/might
o Časopis Gate January-February 2021, Philadelphia US, p.12-13, Task. Odevzdat přes
Teams.
o Test 8 (přítomný a minulý čas, vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas; question tags;
relative clauses, should/might)
o Pracovní sešit str. 26-29
o Slovní zásoba U3, D

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
11. 1. – 17. 1.2021
•

•
•

•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Test 6
o Slovní zásoba U3A
Učebnice str. 32-35, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika
o opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
o opakování tázacích dovětků (question tags)
o relative pronouns
o should/might
o relative clauses
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ Předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení.
▪ Question tags
▪ Relative clauses, should/might
o Test 7 (přítomný a minulý čas, vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas; question tags;
relative clauses, should/might)
o Pracovní sešit str. 24-27
o Slovní zásoba U3B, C

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
4. 1. – 10. 1.2021
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Časopis Gate December 2020, Wantage UK, p.12-13, Task
o Test 5
o Pracovní sešit str. 20-21
o Slovní zásoba U2 od Culture do konce
Učebnice str. 29-31, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika – opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1 a opakování tázacích dovětků (question tags)
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení. Věty z těchto cvičení budou použity v budoucím
testu.
▪ Question tags
o Test 6 (přítomný a minulý čas, vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas; question tags)
o Pracovní sešit str. 22-23

o

Slovní zásoba U2 English Across the Curriculum, Revision, Your Project; U3A

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
14. 12. – 20. 12.2020
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Časopis Gate December 2020, The Gift of the Magi, p.6-7, Task
o Test 4
o Pracovní sešit str. 20-21
o Slovní zásoba U2 Culture
Učebnice str. 28-31, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika – opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1 a opakování tázacích dovětků (question tags)
Domácí úkol
o Opakování gramatiky
▪ předpřítomný prostý čas na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/5_1
včetně překladových cvičení. Věty z těchto cvičení budou použity v budoucím
testu.
▪ Question tags
o Časopis Gate December 2020, Wantage UK, p.12-13, Task. Odevzdat přes Teams.
o Test 5
o Pracovní sešit str. 22-23
o Slovní zásoba U2 English Across the Curriculum, Revision, Your Project

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
30. 11. – 6. 12.2020
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Časopis Gate November 2020, Auckland, p.12-13, Task
o Test 2
o Slovní zásoba U2C
Učebnice str. 24-25, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika – opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1
Domácí úkol
o Opakování gramatiky (předpřítomný prostý čas) na Teams/Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1 včetně překladových cvičení. Věty z těchto cvičení budou
použity v budoucím testu.

o
o
o

Časopis Gate November 2020, Bonfire Night, p.8-9, Task. Odevzdat přes Teams. Soubor
PDF najdete na Teams/Soubory/Výukové materiály/GATE/GATE November.
Pracovní sešit str. 18-19
Slovní zásoba U2D

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
23. 11. – 29. 11.2020
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Časopis Gate November 2020, Giving Thanks, p. 6-7, Task
o Pracovní sešit str.14-15
o Slovní zásoba U2B, U2C
Učebnice str. 23-25, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika – opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1
Domácí úkol
o Opakování gramatiky (předpřítomný prostý čas) na Teams/Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1 včetně překladových cvičení. Věty z těchto cvičení budou
použity v budoucím testu.
o Časopis Gate November 2020, Auckland, p.12-13, Task. Odevzdat přes Teams. Soubor
PDF najdete na Teams/Soubory/Výukové materiály/GATE/GATE November.
o Pracovní sešit str. 16-19
o Slovní zásoba U2D

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
16. 11. – 22. 11.2020
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Oprava testu na přítomný a minulý čas a na vyjadřování budoucnosti
o Časopis Gate November 2020, A History of Love and Hate, p. 4-5, Task.
o Slovní zásoba U2A
Učebnice str. 20-21, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika – opakování předpřítomného času na Teams/ Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1
Domácí úkol
o Opakování gramatiky (předpřítomný prostý čas) na Teams/Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/5_1 včetně překladových cvičení. Věty z těchto cvičení budou
použity v budoucím testu.

o
o
o

Časopis Gate November 2020, Giving Thanks, p. 6-7, Task. Odevzdat přes Teams. Soubor
PDF najdete na Teams/Soubory/Výukové materiály/GATE/GATE November.
Pracovní sešit str. 14-15
Slovní zásoba U2B

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
9. 11. – 15. 11.2020
•

•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Opakování gramatiky (přítomný prostý a průběhový čas) na: Teams/Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/1_1 až 1_5
Gramatika – opakování (vyjadřování budoucnosti a minulý prostý a průběhový čas) na
Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/2_1; 4_1 až 4_2; 4_4
Domácí úkol
o Opakování gramatiky (přítomný prostý a průběhový čas, vyjadřování budoucnosti a
minulý prostý a průběhový čas) z Unit 1 na Teams/Soubory/Výukové
materiály/Gramatika/1_1 až 1_5; 2_1; 4_1 až 4_2; 4_4 včetně překladových cvičení. Věty
z těchto cvičení budou použity v budoucím testu.
o Časopis Gate November 2020, A History of Love and Hate, p. 4-5, Task. Odevzdat přes
Teams. Soubor PDF najdete na Teams/Soubory/Výukové materiály/GATE/GATE
November, fyzicky časopis obdržíte po návratu do školy.

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
2. 11. – 8. 11.2020
•

•
•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Učebnice str. 18, cvičení 1c, 4, 5, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
o Pracovní sešit str. 12-13
Učebnice str. 19, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Gramatika na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/1_1 až 1_5; 2_1; 4_1 až 4_2; 4_4
Domácí úkol
o Gramatika na Teams/Soubory/Výukové materiály/Gramatika/1_1 až 1_5; 2_1; 4_1 až
4_2; 4_4
o Časopis Gate October 2020, Eating NY Style, p. 24-25, Task. Odevzdat přes Teams.

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

AJ 8 Rei
19. 10. – 25. 10.2020
•

•
•

Kontrola úkolů z minulého týdne
o Pracovní sešit str. 10-11
o Učebnice str. 15, cvičení 4-8, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
o Slovní zásoba z lekce Culture
Učebnice str. 16-17, poslechové texty na:
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Domácí úkol
o Slovní zásoba z lekcí English Across the Curriculum, Revision and Your Project

Hodně zdraví a chuti do práce přeje M. Reiterman

