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METODIKA

Slide 4: Se žáky zopakujeme základní předložky, případně je seznámíme s novými. Pomocí lišty s 
             českým  slovíčkem, doplníme křížovku.

Slide 5: Pomocí interaktivních kostek si žák vybere předložku a snaží se říct danou předložku se 
             spojením s podstatným jménem. Může použít také příklady s předložkami předstvené v 
             obrázku s předložkami. 

Slide 6: Zde žáci doplňují předložky do jednotlivých příkladů. V první větě použijeme gumu, abychom 
             odhalili správnou předložku.

Slide 7: Opětné procvičení základních předložek. Nějaký druh pexesa. Žáci odkrývají dvě pole tak, aby 
             měly pár předložek, anglicky a česky.

Slide 8:  Žáci vepíší do věty správnou předložku podle českého překladu. Věty pak překládají v celém 
              smyslu do jazyka českého.   



Prepositions

between

opposite

in

on

for

with

behind

at

to
under
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Complete the expressions with correct prepositions

...on......... the floor

............ eight past ten

............ the desk (na stole)

............ my mum (s maminkou)

........... September

........... Monday

............. the bank (naproti banky)
I go ......... the cinema.
I am good ............... sports.
The dog is ............... its doghouse.
Come ................ us! (Pojď s námi!)
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Complete the prepositions

1. We were ............. the beach. ( na pláži)
2. I put it ................. my schopping bag. (do mé tašky)
3. He is sitting ............ his computer. (u jeho počítače)
4. They were so happy .......... their life. (v jejich životě)
5. The woman .................. three small children. (s )
6. Our school is ..........................the park. (naproti)
7. His bag was .............................. the door. ( za)
8. Their party starts ................. four in the afternoon. (ve)
9. We have Music ....................... Monday. (v)
10. I ´ll come ..................... five minutes. (za)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



CITACE A ZDROJE

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11.0.583.0 a použité grafické prvky
pocházejí z Galerie tohoto programu.

Ostatní zdroje:

a vlastní

http://www.tt-group.net/text/mape_uma/Mind-Map-Prepositions-of-Pl.jpg


