
Samostatná práce: AJ, 4.A (skupina 1) – týden 15. – 19. března 

Ve čtvrtek budeme mít malý test – kreslicí diktát. Budou v něm věty s vazbou there is / there 

are, předložky místa a objeví se slovíčka z těchto oblastí: nábytek, hračky, školní pomůcky. 
 

 
1) ONLINE PRACOVNÍ LIST: https://www.liveworksheets.com/no1470835uj 

 

Doplň do vět správné předložky podle obrázku. Potom list pošli na mou adresu 

richtrova@korunka.org (Klikni na Finish → Email my answers to my teacher → vyplň 1. své 

jméno, 2. AJ, 3. 4.A, 4. můj mail). Kdo by chtěl raději psát do sešitu, napište si čísla 1 – 12 a 

k nim patřičné předložky. Potom stačí vyfotit a poslat. 

Méně známá slovíčka: plant = rostlina, a racket = tenisová raketa, a plate = talíř, a shelf = 

polička, a trophy = trofej, a bowl = kulatá mísa) 
 

 
2) MY FLASHCARDS: PREPOSITIONS (Moje kartičky se slovíčky – předložky) 

Vymysli si umístění, například „on the chair“. Nakresli obrázek / vyfoť fotku něčeho nebo 

někoho na židli. Popiš celou větou s vazbou there is / there are (viz příklady). 

Vytvoř minimálně 6 fotek / obrázků s větami. Fotky s větami vlož do dokumentu. Obrázky 

s větami nakresli na papír (nebo opravdu na jednotlivé papíry / kartičky). 

Pošli dokument / foto obrázků na mail richtrova@korunka.org. 

There are six books on the chair. 

https://www.liveworksheets.com/no1470835uj
mailto:richtrova@korunka.org
mailto:richtrova@korunka.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

There is a cat between two boxes. 
 
 

DOBROVOLNÁ CVIČENÍ: 

- Online pracovní list s poslechem: https://www.liveworksheets.com/sf7167cf 

- Čti věty a vyber tu, která odpovídá obrázku: Prepositions of place 1 - Kvíz (wordwall.net) 

Pozor, věta č. 9 se týká králíka, věta č. 10 se týká kočky; nápověda: on the left = vlevo, on the 

right = vpravo. 

- Podle spojení vyber správný obrázek: Prepositions of place quiz - Kvíz (wordwall.net) 

- Slovíčka: living room (obývací pokoj) THE LIVING ROOM (learningapps.org) Klikni na 

značku a vyber správné slovo; nápověda: a vase = váza, a fireplace = krb, a pillow = polštář 

- Kvízová hra: prepositions of place - Soutěžní pořad - kvíz (wordwall.net) Vybírej vhodné 

předložky do vět. Věty jsou prokládány hrou s kartami „na štěstí“, kde můžete získat, ale i 

ztratit body. 

https://www.liveworksheets.com/sf7167cf
https://wordwall.net/cs/resource/9985247/prepositions-place-1
https://wordwall.net/cs/resource/7935151/prepositions-place-quiz
http://learningapps.org/watch?v=pkvn8e4xc16
https://wordwall.net/cs/resource/4823855/prepositions-place

