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DIRECTION
AND

LOCATION

Směr a určení polohy.



Remember expressions with GO.

go straight ahead
go along
go as far as the …

go past

go over go under

go round

walk

až do / až k



Translate.

1.Jděte tady po ulici.
2.Projděte kolem parku.
3.Jeďte po kruhovém objezdu a pak rovně.
4.Projdi pod mostem.
5.Přejdi přes řeku. 

1. Go / Walk along here.
2. Go / Walk past the park.
3. Go / Drive round the roundabout

and then go straight ahead.
4. Go under the bridge.
5. Go over the river.



Remember.

turn left
on the left

turn right
on the right

take
the second right

take
the first left

cross the (street)

on the corner

on the other side



1.Jdi rovně a zahni první doprava.
2.Pošta je naproti na rohu.
3.Přejdi ulici a zahni doleva.
4.Jdi až k obchodnímu centru.

1.Go straight ahead and take the first right.
2.The post office is on the corner

on the other side.
3.Cross the street and turn left.
4.Go as far as the shopping centre.

Translate.



Ask and answer. Describe the way.

1. Excuse me,

where´s …. ?
can you tell me where ……….. is ?
how do I get there / to ………. ?
is there ………. near ?

school library shopping center     aquapark 

go
walk

straight ahead
as far as the
along
past / round
over / under on the corner




