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Metodika:
Slide 4 : Gramatika - podmět, sloveso "to be" a příslovečné určení místa (předložky 
místa ...), slovní zásoba, tvoření vět ústně či písemně

Slide 5:  Cvičení u tabule - vyberte předložku místa a přiřaďte k obrázku přetáhnutím

Slide 6: Cvičení u tabule - žáci pohybují s obrázky a řídí se pokyny 1 - 8

Slide 7: Cvičení u tabule - žáci ústně vytvoří podle zadání otázku a odpověď, kliknutím 
na rámeček se objeví správné řešení

Slide 8: Úsní cvičení - tvoříme věty s předložkami místa - podle obrázku, je možné 
obrázky pohyhovat a měnit pak i věty ...

Slide 9 : Odkazy
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S + Be + a Location

Maria is

here

there

downstairs

upstairs

inside

outside downtown

(one word)

at the library

on the bus

in his room

at school

next to Mary

Bob is

(preposition + noun)
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on

in

next to

above

under

behind

Match the preposition to the picture
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1. Put the blanket on the bed.          6. Put the guitar between the bed and 

2. Put the ball under the bed.             the desk.

3. Put the desk next to the bed.      7. Put the picture above the bed.

4. Put the chair next to the bed.     8. Put the shoes under the bed.

5. Put the lamp on the desk.

Follow the instructions (move the pictures)



VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.3  Be + a location.notebook

2

November 25, 2013

10 1911:57

Make a question. Answer the question.

yes no

1. your dictionary / under your desk

Is your dictionary under your desk ?

No, it isn't.

2. your book / on your desk

Is your book on your desk?

Yes, it is.

3. your pen / in your pocket

Is your pen in your pocket?

No, it isn't

4. your desks / in the middle of the room

Are your desks in the middle of the room?

Yes, they are.
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Make sentences, use prepositions of place

12 813:19

Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6

Obrázky:
Všechny obrázky jsou z Galerie SMART Notebooku
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