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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určený pro práci na interaktivní
tabuli, popřípadě s dataprojektorem.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti v 8. a 9.
ročníku. Byl ověřován v tematickém celku pro 8. ročník anglického jazyka –
MĚSTO – směry pohybu, předložky – opakování a rozšiřování znalostí k
danému tématu. Lze použít i v devátém ročníku při procvičování
předložkových vazeb v anglickém jazyce.
Čtyři snímky jsou opakovacím metodickým průvodcem použití předložek
místa a směru ve spojení s různými výrazy. Praktické procvičení předložek je
založeno na využití interaktivní formy volby z nabízených variant.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university press, 2001.
Vytvořeno 28. 12. 2011

When do we usually use preposition
IN?
the building,
the kitchen

budova,
místnost

světadíl,
země,
město,
vesnice

IN
různé
vazby

otevřený
prostor

France,
Prague

IN
hospital

the garden,
the street,
the park

When do we usually use preposition
AT?
určitý
obchod

různé
vazby

AT
veřejné
místo

the baker’s

work,

adresy

school,
home

AT
the airport,
traffic lights
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DO YOU KNOW THESE PREPOSITIONS?

away from /ven z něčeho/
above /nad/
over / nad, přes /
next to/těsně u/
towards /skrz něco/

by the river /podél, vedle řeky/

near /blízko/
under /těsně pod/
below /pod /

along /pořád dál/

between – mezi dvěma /It´s between the box and the desk/
in front of – před
/It´s in front of the house. /
behind – za
inside - uvnitř

/It´s behind the house./
/ It´s inside the house./

DIRECTIONS
straight ahead /přímo dopředu/
roundabout

on the left
/nalevo/

on the right
/ napravo /

straight on /rovně /
turn to the left /zatoč vlevo/

turn to the right /zatoč vpravo/

Choose the correct preposition and click on it.
If cause of wrong answer you will see only „pacička“.
in

at

at
in

The Czech Republic

in
atat

the traffic lights

in
at
at

in
at
at

work

the greengrocer’s
inin

home

at

in
in

in
at

the village

Europe

at

in
in the living room
at

at
in
in

hospital

in in
at

Slusovice

Translate the expressions in brackets .

HOW DO I GET TO THE BAKER’S SHOP, PLEASE?

Go down our street till you come to a roundabout. At the roundabout
along
turn left
_____________
(zahni do leva) and go __________(podél)
that rode till you
over
come to a canal. Cross ____________(přes)
a bridge over the canal. Then

straight ahead
you have to go ______________(přímo
– rovně). At the first traffic lights take
the second
turning on the right
_______________________(druhou
ulicí vpravo). You can see two high
buildings _______(za)
a bus stop. Go past the bus stop. BAKER’S SHOP is
behind
in front of
100m ___________(před)
these high buildings.
Click for the
correct answer
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