
 

Předložky – prepositions 
 
 

                  IN                    ON                 UNDER          BEHIND          NEXT TO 

                    

                                                       
                               
           OPPOSITE                            BETWEEN                    IN FRONT OF  
 

                                                          
                                                   
Překládej pomocí předložek, podle nápovědy: 

na stole - on the table 

v krabici - ___________________________               před skříní - _____________________________    

pod židlí - ___________________________               naproti posteli - __________________________ 

na koberci - __________________________              mezi knihami - ___________________________    

před lampou - ________________________               vedle okna - _____________________________   

za zrcadlem - _________________________             na polici - ________________________________ 

Nakresli obrázek podle instrukcí:   

At first - draw a bed… 

….a book is on the bed, a chair is next to the bed, an apple is under the chair, a desk is opposite the bed, a 

computer is on the desk, a lamp is behind the computer, a CD is in front of the lamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



Instrukce a řešení: 

 

Pracovní list slouží k výuce základních předložek a k opakování základní slovní zásoby – vybavení pokoje. 

Žáci se učí předložky pomocí obrázků a za využití běžných předmětů si zkouší předložky ve dvojicích na lavici. 

Jeden žák se ptá: Where is the pen? Druhý odpovídá: in the pencilcase …atp. Dbáme na správnou výslovnost a 

správné použití předložek. Učitel dohlíží a v případě potřeby žákům pomáhá. 

Poté žáci procvičují předložky samostatně ve cvičení, kde mají překládat slovní spojení s předložkami a běžnými 

slovíčky. Pokud žáci narazí na nové slovo, zapíše se na tabuli a žáci si ho poznačí do svého slovníčku. Kontrola 

probíhá společně s učitelem. 

Jako domácí úkol je možno využít posledního cvičení, kdy žáci kreslí obrázek podle instrukcí, za znalosti předložek. 

První krok, kterým je nakreslit postel, udělají žáci společně s učitelem ve škole a zbytek doma. Obrázky si poté žáci 

mohou vzájemně porovnávat. 

 

Překládej pomocí předložek, podle nápovědy:  ŘEŠENÍ 

na stole - on the table 

v krabici – in the box                                před skříní – in front of the wardrobe 

pod židlí – under the chair                        naproti posteli – opposite the bed 

na koberci – on the carpet                        mezi knihami – between the books 

před lampou – in front of the lamp          vedle okna – next to the window 

za zrcadlem – behind the mirror              na polici – on the bookshelf 

 

 

 
 


