Bydlíme blízko moře u parku
Příslovečné určení místa
V textu Bydlíme u moře v parku jsou různě vyjádřená místa – pomocí příslovcí i
předložkových pádů, a proto lze dobře a logicky příslovečné určení místa a jeho význam
vyložit i opakovat (vypisování, podtrhávání, třídění…), dále pak tvořit podobné texty či podle
nich kreslit obrázky nebo mapy.
Bydlíme blízko moře u parku
Eva a Petr nakonec jeli na dovolenou do Španělska. Eva píše ze Španělska mamince: Ahoj,
mami! Našli jsme krásné ubytování – bydlíme v hotelu, je to blízko moře u parku. Minulý rok
jsme nebyli spokojeni. Bydleli jsme daleko od moře vedle restaurace s diskotékou. Ale tenhle
rok je super!
Podle L. Holá, New Czech Step by Step. Akropolis, Praha 2005, strana 110.
Úkoly:
Žáci vypíšou místa podle směrů (lze doplnit nákresem s šipkami; slovesa v závorkách (ne)použijeme
podle úrovně ŽOMJ – Češi nepotřebují) – cíl uvědomit si různé směry, které vyjadřují místo, a tedy
PUM.
Kde (bydlí)?

Kam (jeli)?

Odkud (píše)?

Žáci vypisují předložkové vazby – cíl: uvědomit si, že místo vyjadřujeme podstatným jménem a
předložkou + uvědomit si, že předložka vyžaduje určitý pád.
Bydlíme
-

blízko moře

-

…

-

…

Bydleli jsme
-

vedle restaurace

-

…

-

…
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ŽOMJ si vytvoří tabulku jaké předložky vyžadují jaké pády + zvýrazní tvary podstatných jmen
U, blízko, vedle, do, z… + 2. pád –a, -u, -e, (- y, to se ale v textu nevyskytuje – mohou ho domyslet i
s příklady čeští žáci)
Návazné aktivity: tvorba textů o různě položených místech – prázdniny, inzeráty na domy nebo
dovolené, e-maily, popis cesty; žáci mohou mít zadána slova nebo gramatická kritéria (používat určité
předložky apod.)
Řešení:
Kde (bydlí)? Kde (to je)?

↓

Bydlíme v hotelu.

Kam (jeli)?
Jeli do Španělska

→⃝

Odkud (píše)?

⃝←

Píše ze Španělska

Je to blízko moře.
Je to u parku.
Bydleli jsme daleko od moře.
Bydleli jsme vedle restaurace.
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