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Předložky se 3. pádem

Teorie a příklady



Předložky a jejich příklady:

aus - z, ze
bei - u, při
mit - s, se
nach - do, po, podle
von - o, od 
zu - k, ke
Gegenüber - naproti

Sie kommt aus Wien.
Jana bleibt bei mir.
Sie fährt mit dem Zug.
Er geht nach Hause.
Das ist von ihr.
Sie fahren zu uns.
Die Post steht
gegenüber dem Haus.



Překládejte:

s učitelkou
od autobusu
z lednice
naproti poště
po koncertě
z města
v bytě
u rodiny

ze školy
s přáteli
po škole
s námi
po studiu
u matky
k tobě
doma



Řešení:

Mit der Lehrerin
Von dem Bus
Aus dem Kühlschrank
Gegenüber der Post
Nach dem Konzert
Aus der Stadt
In der Wohnung
Bei der Familie

Aus der Schule
Mit den Freunden
Nach der Schule
Mit uns
Nach dem Studium
Bei der Mutter
Zu dir
Zu Hause



Přeložte věty:

Po obědě pojedeme autem.
Ona čeká naproti parku.
Martin mluví s kamarádem.
Ta dáma z Prahy se mi líbí.
Matka jde s dítětem domů.
Ke snídani jím 2 vejce.
Z města pojedu metrem.



Řešení:

Nach dem Mittagessen fahren wir mit dem
Auto.
Sie wartet gegenüber dem Park.
Martin spricht mit dem Freund.
Die Dame aus Prag gefällt mir.
Die Mutter geht mit dem Kind nach Hause.
Zum Frühstück esse ich zwei Eier.
Aus der Stadt fahre ich mit der U-Bahn.



Prameny a literatura:

Kol.:Direkt neu, 1. díl, nakl. Klett, Praha 2011, 
ISBN – 978-80-7397-036-9
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA
(www.creativecommons.cz).
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby 
výuky a vzdělávaní na všech typech škol a školských zařízení. 
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


