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Anotace 

 Materiál DUM je určen pro práci na interaktivní tabuli v předmětu AJ 
pro 4.ročník, žáci si procvičí používání předložek opposite a next to. Je 
součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti – 
4.ročník. 

 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané téma. 

 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Paul 
Shipton, Derek Strange: Chit Chat 2, Oxford University Press, 2002. 

 



Přečti si neúplný rozhovor a vyber do 
něj správné věty 

Uncle: Hello, Ben! I´m glad to see you again. Otázka 1 

Ben: I´m fine. Nice to see you. 

Uncle: Oh, Ben, where´s the sports centre? Is it next 
to the cinema? 

Ben: Odpověď 1. It´s next to the supermarket. 

Uncle: Oh, yes. It´s the supermarket opposite the 
bookshop. 

Ben: Odpověď 2 



1. Vyber správnou otázku 1 

A) What are you? 

B) Where are you? 

C) How are you? 

D) Why are you? 



Správné řešení úkolu 1 

A) What are you? 

B) Where are you? 

C) How are you? 

D) Why are you? 



Uncle: Hello, Ben! I´m glad to see you again. How are 
you? 

Ben: I´m fine. Nice to see you. 

Uncle: Oh, Ben, where´s the sports centre? Is it next 
to the cinema? 

Ben: Odpověď 1. It´s next to the supermarket. 

Uncle: Oh, yes. It´s the supermarket opposite the 
bookshop. 

Ben: Odpověď 2 

 



2. Vyber správnou odpověď 1 

A) No, it isn´t. 

B) You are next to me. 

C) No, it hasn´t. 

D) I am next to you. 



Správné řešení úkolu 2 

A) No, it isn´t. 

B) You are next to me. 

C) No, it hasn´t. 

D) I am next to you. 

 



Uncle: Hello, Ben! I´m glad to see you again. How are 
you? 

Ben: I´m fine. Nice to see you. 

Uncle: Oh, Ben, where´s the sports centre? Is it next 
to the cinema? 

Ben: No, it isn´t. It´s next to the supermarket. 

Uncle: Oh, yes. It´s the supermarket opposite the 
bookshop. 

Ben: Odpověď 2 

 



3. Vyber správnou odpověď 2 

A) Yes, I like football. 

B) Yes, that´s right. 

C) Yes, I can go to the cinema. 

D) Yes, you are in the bookshop. 



Správné řešení úkolu 3 

A) Yes, I like football. 

B) Yes, that´s right. 

C) Yes, I can go to the cinema. 

D) Yes, you are in the bookshop. 

 



Uncle: Hello, Ben! I´m glad to see you again. How are 
you? 

Ben: I´m fine. Nice to see you. 

Uncle: Oh, Ben, where´s the sports centre? Is it next 
to the cinema? 

Ben: No, it isn´t. It´s next to the supermarket. 

Uncle: Oh, yes. It´s the supermarket opposite the 
bookshop. 

Ben: That´s right. 

 



4. Která místa nebyla v textu 
zmíněna? 

A) knihovna 

B) sportovní centrum 

C) kino 

D) knihkupectví 



Správné řešení úkolu 4 

A) knihovna (library) 

B) sportovní centrum 

C) kino 

D) knihkupectví 

 



5. Vyber výrazy, které k ostatním 
významově nepatří 

A) under, where, opposite, on, in, next to 

B) play football, cold, run, dive, swim, ski 



Správné řešení úkolu 5 

A) under, where, opposite, on, in, next to 

B) play football, cold, run, dive, swim, ski 

 



6. Předveďte rozhovor ve dvojicích 

Uncle: Hello, Ben! I´m glad to see you again. How are 
you? 

Ben: I´m fine. Nice to see you. 

Uncle: Oh, Ben, where´s the sports centre? Is it next to 
the cinema? 

Ben: No, it isn´t. It´s next to the supermarket. 

Uncle: Oh, yes. It´s the supermarket opposite the 
bookshop. 

Ben: That´s right. 
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