
   

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného občanským sdružením META za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 

a Ministerstva vnitra ČR. 

        
 

VERZE K VÝKLADU 

Předložky a pády 

 

Pádové otázky Sloveso + předložka 

1. pád "kdo, co?" To je …. 

2. pád "koho, čeho?" Jdu do…, patří do…, podívej se z…, chodím do, stojí u… 

3. pád "komu, čemu?" Jdu k… 

4. pád "koho, co?" Jdu na…, čekám na…, napiš to na… 

5. pád "oslovujeme, voláme"  

6. pád "(na, o) kom, (na, o) 

čem?" 

Být v…, bydlet v…, 

7. pád "kým, čím?". Mluvit s…, chodit s…. 

 

1. Doplňte vhodné předložky u/do/ze/na/pod/k/ke/v/ve/s.  Podtrhněte slovesa. 

    2. pád                                                3.pád                                           4. pád                                               

Jdu ……. školy                              Pojď …… tabuli.                   Kniha spadla …. stůl.                 

 Odpadky patří ….. koše.              Jdu ….  doktorovi.                  Napiš to ………… tabuli.        

 Podívej se …… okna.                  Jdu ….  Petrovi.                      Jdeme ….. oběd.                          

Chodím ………. kurzu češtiny.    Mám přijít …. řediteli.           Čekám …. kamaráda.                     

Dům stojí ….. řeky.                       Šel …. kamarádovi.             Večer jdu …. koncert.                  

  

5. pád       Paní učitelko!     Ahoj, Honzo!        Dobrý den, pane řediteli!         Lajdáku! 

Co děláš, Evo? 

                             

     6. pád                                                          7. pád                            

 Hodiny jsou …… stěně.           Jana mluví ….. učitelem.   

 Nejsem ……….. třídě.                 Přišel ……. kamarádkou.                 

 ...... pokoji je klavír.                     Do školy jezdím autobusem. 

 Chci studovat ….. Praze. 
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VERZE K PROCVIČENÍ 

 

Předložky a pády 

 

1. Doplňte vhodné předložky u/do/ze/na/pod/k/ke/v/ve/s.  Podtrhněte slovesa. 

    2. pád                                                3.pád                                           4. pád                                               

Jdu ……. školy                              Pojď …… tabuli.                   Kniha spadla …. stůl.                 

 Odpadky patří ….. koše.              Jdu ….  doktorovi.                  Napiš to ………… tabuli.      

 Podívej se …… okna.                  Jdu ….  Petrovi.                      Jdeme ….. oběd.                          

Chodím ………. kurzu češtiny.    Mám přijít …. řediteli.           Čekám ……. kamaráda.                     

Dům stojí ….. řeky.                       Šel …. kamarádovi.            Večer jdu ……. koncert.                  

  

5. pád       Paní učitelko!     Ahoj, Honzo!        Dobrý den, pane řediteli!         Lajdáku! 

Co děláš, Evo? 

                             

     6. pád                                                          7. pád                            

 Hodiny jsou ……….stěně.          Jana mluví ….. učitelem.   

 Nejsem ……….. třídě.                 Přišel ……. kamarádkou.                 

 ...... pokoji je klavír.                     Do školy jezdím autobusem. 

 Chci studovat ….. Praze. 

 Doplňte tabulku podle cvičení. 

 

Pádové otázky Sloveso + předložka 

1. pád "kdo, co?" To je …. 

2. pád "koho, čeho?" Jdu do…,  

3. pád "komu, čemu?"  

4. pád "koho, co?"  

5. pád "oslovujeme, voláme"  

6. pád "(na, o) kom, (na, o) 

čem?" 

 

7. pád "kým, čím?".  
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