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PREPOSITIONS 

IN, ON, AT + PLACES

Předložky IN, ON, AT + místa.



a garden, an office
a country, a city

a picture
the mountains
the sky

hospital
a car, taxi

street

IN

TV
a farm

the floor
a bus, train, 
plane, ship

a horse
a left

a map

ON

the door
the station, bus stop    a party

the doctor´s the end 
work home school

AT

I like swimming

We were
for two weeks.



Write these sentences and complete
prepositions IN, ON, AT.

1.The books aren´t .…. my bag.

2.I love spending my holiday ..… sea.

3.She is sitting …..  a train.

4.He read a book …..  bed yesterday evening.

5.I wasn´t …..  school last week.

6.Do you have lunch   …..   restaurant? 

in

at
on

in

at
in/at



Write and translate these sentences.

1. Bydlíme v České Republice.
2. Viděl jsem ji na zastávce autobusu.
3. Nepracují v prvním poschodí.
4. Na horách bylo hodně lidí.
5. Petr přijel taxíkem.

1. We live in the Czech Republic.
2. I saw her at the bus stop.
3. They don´t work on the first floor.
4. There were a lot of people in the mountains.
5. Peter arrived in a taxi.



Where can you use IN = AT?
Write 3 sentences (affirmative, negative 

and question) with these words.

Example: We saw very nice play  in / at the theatre.
We didn´t see any play in / at the theatre.
Did you see any play    in / at the theatre?  




