
Základy německého jazyka 8.r. 

1. projít si prezentaci Předložky se 3. a 4. pádem + výklad gramatiky s cvičeními (pro některé žáky je to 

opakování), poté vyplnit křížovku (pokud jsou nějaká slova pro vás nová, dohledejte si je ve slovníku, zapište 

a naučte) - skupina p. Říhy zašle na jeho email překlady cvičení z výkladu. 

 

2. PS 7.l. - 60/2, 63/17, 65/1, 2, 3 (pokud ještě nemáte hotové) 

 

3. skupiny p. Anderlové a p. Ticháčkové si zopakují slovíčka 8.l. a dodělají v 8.l. PS následující cvičení (pro ty, 

kteří je nemají hotové): 

68/1, 2, 69/3, 4, 5, 70/6, 7, 71/10, 11  

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte své vyučující na jejich mailové adrese. 

 

 

Předložky se 3. a 4. pádem 
 

Některé předložky se mohou pojit se 3. i se 4. pádem. Jedná se o předložky, které mají vztah k určitému místu, např. 
na stole, pod postel, do skříně, mezi okny atd. U těchto předložek rozlišujeme pád pomocí otázek 
 

kde – 3. pád 

kam – 4. pád 

 

an,         auf,         hinter,       in,       neben,      über,      unter,      vor,     zwischen 

na, u, k   na             za           v, do      vedle      nad, přes    pod       před         mezi 

 

An – na, u (těsně), k (těsně)          SVISLÁ PLOCHA 

Na okně 
 
Svislá plocha = an = se 3.a 4.pádem 
Na okně – kde? = 3.pád 
3.pád od das Fenster je dem 
 
Na okně – an dem Fenster     
 
 
An – na, u (těsně), k (těsně)        SVISLÁ PLOCHA 
 
Na okno 
Svislá plocha = an = se 3. a 4.pádem 
Na okno – kam? = 4.pád 
4.pád od das Fenster je das 
 
Na okno – an das Fenster 
 
Předložka an se také používá ve spojení s vodní plochou. 
U moře – an dem Meer 



U řeky – an dem Fluss 
U rybníka – an dem Teich 
An + dem = am 

An + das = ans 
 

Na dveřích      kde? 

Na okno          kam? 

U okna            kde? 

K řece 

Na dveře 

U stolu 
Na okně 

U moře 

 

Auf – na          VODOROVNÁ PLOCHA 
 
Na stole – kde? = 3.pád 
Auf dem Tisch 
 
Na stůl – kam? = 4.pád 
Auf den Tisch 
 

Na poličce 
Na poličku 

Na mé poličce 

Na tvou poličku 

Na mé židli 
Na postel 

Na skříň 

Na tvé skříni 

 

Hinter - za 
Za domem – kde? = 3.pád 
Hinter dem Haus 
 
Za dům – kam? = 4.pád 
Hinter das Haus 
 

Za garáží 
Za hotelem 
Za poštu 

Za mojí postel 



Za taškou 

Za školu 

Za tvým domem 

Za skříní 

 

In – v, do 
Ve škole – kde? = 3.pád 
In der Schule 
 
Do školy – kam? = 4.pád 
In die Schule 
 

In + dem = im 
V domě – in dem = im Haus 

 

In + das = ins 

Do domu – in das = ins Haus 

 

V kuchyni 

Do pokoje 

Do tašky 

V knížce 

V mojí posteli 

Do města 

Ve vlaku 

Ve tvé třídě 
 

Neben – vedle 
Vedle domu – můžeme se zeptat kde i kam, záleží na dané větě 
 
Stojím vedle domu – stojím kde? = 3.pád 
Ich stehe neben dem Haus. 
 
Postavím auto vedle domu – kam? =4.pád 
Ich stelle das Auto neben das Haus. 
 

Vedle zahrady 

Vedle knížky 

Vedle tvé tašky 

Vedle mého kamaráda 



Vedle mého auta 

Vedle školy 

Vedle skříně 

Vedle tabule 
 

Über – nad, přes 
Nad postelí – kde? = 3.pád 
Über dem Bett 
 
Nad postel – kam? = 4.pád 
Über das Bett 
 
Přes ulici – kam? = 4.pád 
Über die Straße 
 

Nad poličkou 

Přes zahradu 

Nad dům 

Nad mým autem 

Přes hřiště 

Nad tvé okno 

Nad stolem 

Nad stůl 

 

Unter - pod 
Pod skříní – kde? = 3.pád 
Unter dem Schrank 
 
Pod skříň – kam? = 4.pád 
Unter den Schrank 
 

Pod tvojí postelí 

Pod stůl 

Pod mojí židlí 

Pod taškou 

Pod auto 

Pod knížku 

Pod mým sešitem 

Pod oknem 
 



Vor - před 
Před  mým domem – kde? = 3.pád 
Vor meinem Haus 
 
Před můj dům – kam? = 4.pád 
Vor mein Haus 
 

Před školou 

Před autem 

Před obrázek 

Před tvého otce 

Před kamarádem 

Před hodinou 

Před strom 

Před jednou paní 

 

Zwischen - mezi 
Mezi oknem a skříní – kde? = 3.pád 
Zwischen dem Fenster und dem Schrank 
 
Mezi okno a skříň – kam? = 4.pád 
Zwischen das Fenster und den Schrank 
 
Mezi školou a poštou 

Mezi dům a garáž 

Mezi mojí a tvojí židlí 

Mezi skříň a postel 

6. Překlad: 

Děti si hrají před domem. ……………………………………………………………………… 
Napiš to na tabuli. ……………………………………………………………………………… 

Auto stojí v garáži. ……………………………………………………………………………… 

Dám tašku pod stůl. ……………………………………………………………………………. 

Stůl stojí mezi lampou a skříní. ……………………………………………………………….. 

Kniha leží na stole. ……………………………………………………………………………… 

Děti jdou do kina. ……………………………………………………………………………….. 

Ona bydlí v tomto domě. ………………………………………………………………………..  

Petr je ve škole. ………………………………………………………………………………….. 

Otec jde do kanceláře. ………………………………………………………………………….. 



Katrin čeká před nádražím. …………………………………………………………………….. 

Co děláš v mém pokoji? ………………………………………………………………………… 

Do obýváku dáme ten obraz. …………………………………………………………………… 

Položím tu knížku na polici. …………………………………………………………………… 

Autobus stojí před cestovní kanceláří. ………………………………………………………… 

Židle stojí těsně u okna. …………………………………………………………………………. 

Pavla a Jana leží u vody. ……………………………………………………………………….. 

Pojedeme k moři. ………………………………………………………………………………… 

Oni jsou v tomto obchodě. ……………………………………………………………………… 

Květiny dáme na balkón. ……………………………………………………………………….. 

Stůl postavím do jídelny. ……………………………………………………………………….. 

Martin dá své hračky do skříně. ……………………………………………………………….. 

Jeho taška leží pod stolem. …………………………………………………………………….. 

Oni sedí v restauraci. ……………………………………………………………………………. 

Na stěně jsou hodiny a obraz. ………………………………………………………………….. 

Za domem je zahrada. …………………………………………………………………………... 

Pošta je hned přes ulici. …………………………………………………………………………. 

Nad stolem máme lampu. ………………………………………………………………………. 

Ten psací stůl přijde do pracovny. ……………………………………………………………... 

Pod postelí leží hračky. ………………………………………………………………………….. 

Děti si hrají v kuchyni. …………………………………………………………………………… 

On pracuje v tomto obchodním domě. ………………………………………………………… 

 



 


