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Деякі прийменники часу та місця
Давайте подумаємо чи часто у житті нам доводиться розповідати про те, де ми
перебуваємо або о котрій годині кудись прибудемо. Напевно, часто. Фактично щодня
нам доводиться повідомляти, що ми будемо вдома о такій-то годині, що зранку ми
ходимо на роботу і що працюємо на такій-то вулиці, у такій-то фірмі або вчимося у такійто школі. Для того, щоб висловити все це англійською мовою, необхідно
використовувати прийменники часу й місця (prepositions of time and place).
Прийменники місця (Prepositions of place). Розглянемо основні прийменники.
Ви хочете зробити перестановку й вирішуєте, куди що поставити. Якщо Ви будете
показувати просто руками, що, мол, Ви хочете, щоб це крісло стояло отут, то велика
ймовірність, що «отут» для різних людей може бути різними місцями. Щоб уникнути всієї
цієї плутанини, ми звичайно використовуємо прийменники місця, які допомагають нам
все чітко розставити на свої місця. Так що, знати прийменники навіть дуже корисно,
адже вони Вам знадобляться не тільки для перестановки, але й для призначення
зустрічей. Адже коли ми домовляємося з іншою людиною про те, де ми зустрінемося, ми
неминуче говоримо: на такій-то зупинці, у такому-то кафе і т.д. От ці «на» й «в» і є
одними з прийменників, які ми будемо з Вами вивчати.
У англійській прийменників багато, і слугують вони для дуже багатьох цілей.
Давайте не будемо копати занадто глибоко, а просто розглянемо деякі
прийменники, які допоможуть Вам описати власний будинок, квартиру, кімнату.
Приємна новина, що деякі прийменники Ви вже знаєте.
Якщо щось перебуває на чомусь, наприклад, на столі, говоріть – on. Якщо предмет
усередині чогось, наприклад, сумки, Ви використовуйте прийменник in. Якщо ж він
поруч із чимось, наприклад, з будинком, використовуйте at. Якщо між двома й більше
об'єктами, наприклад, вікнами, говоріть between. Якщо за чимось – behind, наприклад,
стіною, а якщо перед – in front of. Якщо ж об'єкт над чимось, то ми кажіть over, а якщо
він загубився під чимось, то використовуйте under.
on
on the table
on the stool
in
in the bath
in the car park
at
at the mirror
at the sofa
between
between two dusty chairs
between the table and the sofa
behind
behind the modern picture
behind the expensive carpet
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in front of
in front of the modern TV
in front of the comfortable sofa
over
over the small door
over the soft rug
under
under the soft bed
under the hard table
on my left
new books on my left
a round table on my left
on my right
a square window on my right
an umbrella on my right
Прийменники часу (Prepositions of time).
Тут ми розглянемо основні прийменники часу. До них належать: at, in, і on, які, у
більшості випадків означають «о» або «в, у». Але у чому ж різниця між ними, як
визначити, де який з них використовувати?
At – о. Говорячи про години, використовуйте прийменник «at». Англійці говорять: «I
come home at five o'clock» - «Я приходжу додому о п'ятій», «She starts her work at nine» «Вона починає роботу о дев'ятій».
In – в. Згадуючи про події, які відбуваються в якийсь рік, певну пору року або дня,
використовуйте «in». Наприклад, Ви часто почуєте: «I have breakfast in the morning» - «Я
снідаю вранці», «I have vacation in summer» - «У мене відпустка влітку», «In 2007 people
are very busy» - «У 2007 році люди дуже зайняті».
On – по, в. Говорячи про дні тижня, використовуйте прийменник «on». Наприклад, «My
sister was born on Monday» - «Моя сестра народилася в понеділок», «My brother goes to
school on Fridays» - «Мій брат ходить у школу по п'ятницях».
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
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