
Předložky 

1. Doplň vhodné předložky (pokud je to možné, i více): 

VLASTNÍ        NEVLASTNÍ 

………………………………….…………… pasece    ……………………………………………………………..nás 

……………………………………………….garáže    ……………………………………………………………..bratra 

………………………………………………..domu    ………………………………………………………………potoka 

………………………………………………..lavicí    ………………………………………………………………mně 

………………………………………………..stodolou   ………………………………………………………………tebe 

2. Vyhledej v textu předložky a zjisti, s kterým pádem se pojí, napiš pod cvičení:  

Nerad odkládá věci na druhý den. Po kolika kusech máte balené rohlíky? Bouře se hnala od západu. Bez roušky teď 

nesmíme na ulici. Nestrkej do mě! Květináč stál u okna za křeslem. Nemá z malování užitek. Kromě Ivy nikdo 

nepřišel. Policista ji přistihl, jak řídí bez dokladů. Musíš doběhnout k lavičkám na konci. Rozjel se proti zdi. Co děláš 

pod tím stolem? Bojí se chodit přes les. Mohl bys mi říct, co mám před sebou na talíři? To mám být kvůli vám o 

hladu? S radostí to nad ránem prozradí. Mimo mě to věděl každý. 

s 2. pádem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

se 3. pádem……………………………………………………….se 4. pádem………………………………………………………………………………….. 

se 6. pádem………………………………………………………. se 7. pádem………………………………………………………………………………….. 

3. Doplň předložku s/se (pojí se se ……. pádem), nebo z/ze (pojí se s ……… pádem): 

úryvek _ knihy, taška _ dlouhými uchy, jíst _ jednoho talíře, nůž _ vidličkou, pramen _ hor, tričko _ obrázkem, 

pozdrav _ Prahy, okna _ plastu, modré _ nebe, chléb _ máslem, dovolená _ cestovní kanceláří, já _ bratrem, chatrč _ 

dřeva, matka _ sestrou, jahody _ šlehačkou, prsten _ zlata, nejsem _ to splnit tvoje přání, kdo _ koho, jsem _ toho 

jelen, ni si _ toho nedělej, chodí spát _ slepicemi, vysypal to _ rukávu 

Spojky 

1. Podtrhni spojky (pozor na vztažná příslovce a vztažná zájmena - také spojují věty v souvětí): 

Ve vlaku se totiž seznámil s profesorem Sajnerem, který se právě vracel z vědecké cesty po Asii, kde studoval 

problém dlouhověkosti. Stařičký profesor pojal k Cimrmanovi od první chvíle takovou náklonnost, že mu neváhal 

sdělit i ty nejintimnější zážitky. Když se ujistil, že mu ostatní cestující v kupé nevěnují pozornost, nenápadně se k 

Cimrmanovi naklonil, a téměř se dotýkaje ústy jeho tváře, důvěrně mu sdělil, že si ze své výpravy přiváží pravou, v 

Evropě zatím neznámou asijskou chřipku. Cimrman se vyptal na inkubační dobu a rozhodl se, že chřipku, kterou za 

devět dní dostane, nepoveze do sirotčince, ale že ji odstůně společně s profesorem Sajnerem.  

2. Vyhledej spojky, podtrhni souřadicí červeně, podřadicí modře. Doplň čárky: 

Vezmi si papriku nebo rajče. Snášeli se neboť je spojoval spilečný cíl. Nešli na výlet protože pršelo. Sledoval ho 

s podezřením měl totiž špatnou zkušenost. Tvářila se tak že jsem byl raději zticha. Zapomeneš chodit, jestliže budeš 

každý den jezdit do práce autem. Spěchal aby tu byl co nejdřív. Kdyby přišel včas zbyl by na něj i zákusek. Plán 

uskutečním i kdybych neměl spát. Když začínal usínat zazvonil telefon. Tvářila se jako by snědla veškerou moudrost. 

Vyřešil problém tak že ho označil za nepodstatný a dál se jím nezabýval. Ptal se zdali ví jakého přestupku se dopustil. 

Přeji si aby už byl tady. 

Částice 

1. Vyhledej částice a podtrhni je: 

Kéž by už dal pokoj. Ale to bych do vás neřekl, pane Suchý. Ať mě neštve, nebo s ní nepojedu. Ano, prohráli jsme 

zcela nečekaně. Ale, ale, paní Havránková, vy neumíte přijmout e-mail? Ne, nikdy jsem to nepotřebovala. Kdyby mě 

to tak někdo chtěl naučit! Nechť přinesou další chod! Že nemáte chuť? Však ono se vám nic nestane. Což takhle dát si 

pohár! I to se koukněme, jaké máte znalosti. A to mi ani neukazuj! Aby tě husa kopla! Takže si sbalte svých pět 

švestek a zmizte! Tak vy takhle! Snad ano. Asi spadl z višně. 


