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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 v odpovědích na 
otázku KDE JE…?. 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 

Tom: Lisa, where´s my English book? 

Lisa: odpověď 1 

Tom: Yes, you are right. otázka 1 

Lisa: Your exercise book is in your bag. 

Tom: odpověď 2. Thank you. 

Lisa: That´s quite all right. 



1. Vyber správnou odpověď 1 

A) It´s on the desk. 

B) I like English. 

C) They are on the desk. 

D) I don´t like books. 



Správné řešení úkolu 1 

A) It´s on the desk. 

B) I like English. 

C) They are on the desk. 

D) I don´t like books. 



Tom: Lisa, where´s my English book? 

Lisa: It´s on the desk. 

Tom: Yes, you are right. otázka 1 

Lisa: Your exercise book is in your bag. 

Tom: odpověď 2. Thank you. 

Lisa: That´s quite all right. 

 



2. Vyber správnou otázku 1 

A) Where´s the desk? 

B) Where are you from? 

C) And where´s my exercise book? 

D) Where are you? 



Správné řešení úkolu 2 

A) Where´s the desk? 

B) Where are you from? 

C) And where´s my exercise book? 

D) Where are you? 

 



Tom: Lisa, where´s my English book? 

Lisa: It´s on the desk. 

Tom: Yes, you are right. And where´s my 
exercise book? 

Lisa: Your exercise book is in your bag. 

Tom: odpověď 2. Thank you. 

Lisa: That´s quite all right. 

 



3. Vyber správnou odpověď 2 

A) The bug is on the sofa. 

B) I can do my homework now. 

C) The bug is behind the sofa. 

D) All bugs are in the kitchen. 



Správné řešení úkolu 3 

A) The bug is on the sofa. 

B) I can do my homework now. 

C) The bug is behind the sofa. 

D) All bugs are in the kitchen. 

 



Tom: Lisa, where´s my English book? 

Lisa: It´s on the desk. 

Tom: Yes, you are right. And where´s my 
exercise book? 

Lisa: Your exercise book is in your bag. 

Tom: I can do my homework now. Thank you. 

Lisa: That´s quite all right. 

 



4. Která předložka nebyla v textu 
zmíněna? 

A) v, ve 

B) za 

C) pod 

D) na 



Správné řešení úkolu 4 

A) v, ve 

B) za 

C) pod (under) 

D) na 

 



5. Vyber slovo, které k ostatním 
významově nepatří 

A) at, in, on, behind, can, for 

B) drawer, bedroom, plant, table, chair, picture 



Správné řešení úkolu 5 

A) at, in, on, behind, can, for 

B) drawer, bedroom, plant, table, chair, picture 

 



6. Předveďte rozhovor ve dvojicích 

Tom: Lisa, where´s my English book? 

Lisa: It´s on the desk. 

Tom: Yes, you are right. And where´s my exercise 
book? 

Lisa: Your exercise book is in your bag. 

Tom: I can do my homework now. Thank you. 

Lisa: That´s quite all right. 
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