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PPřředloedložžky oznaky označčujujííccíí smsměěr  r  

ПредлогиПредлоги припри обозначенииобозначении
направлениянаправления



Porovnejte:

Я приехал (куда?) в Чехию (откуда?) из России.

(Откуда?) С вокзала он направился прямо (куда?) 
на концерт.

(Откуда?) От врача Галина заехала (куда?) 
к родителям.



Předložky в/из
куда? откуда?
в из

школу школы
институт института
магазин идти магазина
город ехать города
деревню деревни
банк банка
театр театра
больницу больницы



Předložky на/с
куда? откуда?
на с

завод завода
корабль корабля
собрание идти собрания
курсы ехать курсов
рынок рынка
балет балета
море моря
берег берега



С nebo СО
Porovnejte:

Упасть с сосны
Cвалиться с санок

ALE

Убрать со стола
Уйти со спектакля



Předložky к/от
куда? откуда?
к от

врачу врача
родителям родителей
другу идти друга
учителю ехать учителя
директору директора
сестре сестры
мужу мужа



Přeložte do ruštiny:

1. Potřebuji jet do nemocnice za doktorem.
2. Včera jsem se vrátil z divadla v deset hodin.
3. Pojedeš s námi k moři?
4. Kdo chce chodit na kurz matematiky?
5. Kdy přijede syn ze školy? 



Přeložte do ruštiny – řešení:

1. Мне нужно ехать в больницу к врачу.
2. Вчера я вернулся из театра в десять часов.
3. Ты поедешь с нами на море?
4. Кто хочет ходить на курс математики?
5. Когда приедет сын из школы? 



Věděli jste to?

еду к бабушке jedu za babičkou 

еду за бабушкой jedu pro babičku



Příklady:

Jedu do vesnice pro mléko.
Я еду в деревню за молоком.

Musíš jít do obchodu pro vejce.
Ты должен идти в магазин за яйцами.

Dnes jedeme za tetou pro kocoura. 
Сегодня мы едем к тёте за котом.



Metodický pokyn:

Nejprve je třeba ukázat žákům příklady vět s různými předložkami 
označujícími směr. Poté prohlédnout příklady pro každý pár předložek 
zvlášť a vysvětlit jejich odlišnosti. 
Dalším krokem je procvičování, během kterého žáci pracují
samostatně. Do svých pracovních sešitů žáci předkládají pět vět do 
ruštiny (viz Přeložte do ruštiny). Pak následuje společná kontrola a 
rozbor chyb (viz Přeložte do ruštiny – řešení). 
Poté je nezbytné ukázat na příkladech, čím se liší ruské předložky   за
a к od českých.
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