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PŘEDLOŽKY

TEST

jméno:…………………………………

Ahoj, děti
držím vám
chobot!

1. V textu najdi všechny předložky a podtrhni je.
V míse nezůstalo skoro nic. Zůstal jen zbyteček na dně. Jediný způsob, jak se k němu dostat,
bylo strčit hlavu do mísy. Emil to udělal a z mísy bylo slyšet žbluňkot. Když chtěl hlavu z mísy
vytáhnout, nešlo to. Uvízl v ní. Dokud je Emil v míse, nedá se do ní nalít polévka. Všichni stáli
v kuchyni kolem Emila a přemýšleli, co s mísou. Dívali se na ni a rozhodli, že mísu rozbijí.
Jen přes mou mrtvolu, byla drahá, řekl tatínek.

2. Podle vzoru doplň chybějící předložky a předpony, slova a věty správně napiš.

S
Utkal se … loupežníky.
…myl špínu.

Utkal se s loupežníky.
Smyl špínu.

NAD – BEZ – OD – POD – PŘED
Dokázal hluboký…klon…………………………………………………………………………………………………….
Vznášela se…zemí…………………………………………………………………………………………………..……..
Straší tu…hlavý rytíř……………………………………………………………………………………………………….
Čekáme na…jezd vlaku…………………………………………………………………………………………………..

Jablka nasbírej…stromem……………………………………………………………………………………………….
Na druhou stranu jdi…chodem………………………………………………………………………..................
Sledovali…let letadla……………………………………………………………………………………………………….
Dnes přišla opět…pomůcek……………………………………………………………………………………………..
Stonek je…zemní část rostliny………………………………………………………………………………………….
Tento lék je jen na lékařský…pis………………………………………………………………………………………

3. Doplň v textu chybějící předložky.
… čekárně … doktora bylo plno lidí. Vstoupil Emil … mísou … hlavě. Je ti zima … uši,
kluku? Konečně přišla řada … Emila. Vešel … ordinace. Emil doktora neviděl, a tak se
uklonil, co nejhlouběji mohl. Prásk, udělala mísa a rozletěla se … dva kusy. Tak prudce
bouchl Emil doktorovi … stůl. A peníze jsou … čudu, utrousil tiše tatínek.
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