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1. Co je ve škole? 

2. Kde to je?                        NAHOŘE           VZADU 

 

               VLEVO / NALEVO           UPROSTŘED           VPRAVO / NAPRAVO 

                                                                              
       

             VEPŘEDU              DOLE  
   

a) Kde je tělocvična?  …………Tělocvična je dole…………………………………… 

b) Kde jsou schody?  …………………………………………………………………………… 

c) Kde je ředitelna?  …………………………………………………………………………… 

d) Kde je šatna?   …………………………………………………………………………… 

e) Kde je třída?   …………………………………………………………………………… 

f) Kde jsou záchody?  …………………………………………………………………………… 

g) Kde je jídelna?   …………………………………………………………………………… 

h) Kde je chodba?   …………………………………………………………………………… 

i) Kde je sborovna?  …………………………………………………………………………… 

j) Kde je vrátnice?  …………………………………………………………………………… 

k) Kde je družina?   …………………………………………………………………………… 

l) Kde je kabinet?   …………………………………………………………………………… 
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3. Co je ve třídě? Kde to je?  

 

a) Kde je tabule?  Tabule je ……………vepředu…………………. 

b) Kde je světlo?   ………………………………………………………………. 

c) Kde jsou dveře?  ………………………………………………………………. 

d) Kde je mapa?           ………………………………………………………………. 

e) Kde je koberec?  ………………………………………………………………. 

f) Kde jsou hodiny?  ………………………………………………………………. 

g) Kde je okno?   ………………………………………………………………. 

 

4. Dobrý den, prosím vás, kde je……………?  

A: Dobrý den, prosím vás, kde je třída 2.A?  

B: Druhá Á je v přízemí.  

A: V přízemí nalevo nebo napravo?  

B: V přízemí napravo.  

A: Aha, tak děkuju. 

B: Není zač, na shledanou. 

A: Na shledanou. 

 

5. V jakém patře? Spojte:  

 

        0  čtvrté patro  ve třetím patře 

1. patro  druhé patro  v pátém patře 

2. patro  přízemí  v prvním patře 

3. patro  páté patro  ve druhém patře 

4. patro  první patro  ve čtvrtém patře 

5. patro  třetí patro  v přízemí 
 

5. Otázky: 

V jakém patře jsi teď? – Jsem v ………………………………………………… 

V kolikátém patře bydlíš?  - Bydlím ………………………………………………… patře.  

V jakém patře je tvoje třída? - Moje třída je ………………………………………… patře. 


