
Aj 5.   4.5.-15.5. 2020

PB (  Project1 book - učebnice)  WB (Workbook- pracovní sešit)

Zdravím vás všechny v krásném májovém týdnu. Vzhledem k tomu,že máme tento týden opět 
o jeden den kratší a budeme mít novou látku, rozložím úkoly na dva týdny.
Naučíme se některé předložky.. 

PB p. 52 ex.3a- zapsat předložky do slovníčku. (kdo bude chtít může si je i nakreslit   
                          podle učebnice.
                2a – přečíst a vyhledat předložky

zde je odkaz, kde si můžete pustit výslovnost předložek a  článek z učebnice na str. 52 cv.2a
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en 

Předložku IN používáme tehdy, když říkáme, že něco je v nějakém (nejčastěji uzavřeném) prostoru:
in the house
in the room
in the desk
in the bag

The cat's in the car.
The horse is in the garden. (Kůň je v zahradě.)
The cat is in the box. (Kočka je v krabici.)
Her keys are in the bag. (Její klíče jsou v tašce.)
There is a turtle in the water. (Ve vodě je želva )

Předložku ON používáme tehdy, je li něco na nějaké ploše:
on the floor
on the wall
on the table
on the shelf

The cat's on the car.
Příklad:
The dog is on the table. (Pes je na stole.)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en


UNDER /ʌndə/ znamená 'pod':
under the table
under the chair
under the tree
under the car

The cat's under the car.

NEXT TO = vedle
next to our house
next to the desk

The cat's next to the car.

The flower shop is next to the restaurant. (Květinářství je vedle restaurace
      

IN FRONT OF znamenápřed:

There is a teddy bear in front of the crib.

 In front of the house. (Před domem)



Když již víme, jak se řekne 'před', naučíme se, jak říci 'za'. Je to předložka BEHIND (přízvuk na 
druhé slabice):

There is a kite behind the crib.

Behind the house. (Za domem.)

OPPOSITE používá se, když je něco naproti něčemu, např. na druhé straně místnosti, naproti přes
ulici apod.:

Předložka BETWEEN říká, že je někdo/něco v prostoru mezi dvěma věcmi/lidmi apod.

The stone hit him between the eyes. 
There is a large yard between the two houses. 

 Pro zpestření pár odkazů na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU 
https://www.youtube.com/watch?v=DtA-_5oThj4
https://www.youtube.com/watch?v=dupaTS-c8Xc

https://www.youtube.com/watch?v=dupaTS-c8Xc
https://www.youtube.com/watch?v=DtA-_5oThj4
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU


PB 53 ex. 4A   Znova si prohlídni Raviho pokoj na str. 52 ,vyber si 3 nápovědy a 
napiš do sešitu věty.

WB p.42 ex 3. podívej se na obrázek ve cv.1 a doplň bubliny
        p. 43  ex 5 podivej se na obrázek a zaškrni  správně (true) nebo špatně 
(false) a u označených špatně napiš správné věty.
                  ex. 6 ještě jednou se podívej na obrázek ve cv. 5 a doplň věty.     

Řešení
PB p.53 ex 4a     2 The chair is in front of the desk. 3 The bedside table is between the bed and the desk. 4 The lamp
is behind the clock. 5 The rug is next to the bed. 6 The bag is under the desk. 7 The bookshelf is opposite the door. 8 
The skateboard is in the wardrobe. 9 The football boots are in front of the chest of drawers. 10 The clock is on the 
bedside table. 

WB p.42 ex. 3     2 bedside table 3 chest of drawers 4 bed 5 wardrobe 6 rug 7 lamp 8 desk 
         p.43 ex 5       2 False. The magazines are on the table. 
                                  3 False. The bed is next to the wardrobe. 
                                  4 False. The football is in the wardrobe. 
                                  5 False. The box is under the bed. 
                                  6 True. 
                                  7 False. The rug is under the table. 
                                   8 False. The violin is behind the chest of drawers. 
               ex.6      2 in 3 on 4 behind 5 next to 6 under 7 between 
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