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PRACOVNÍ LIST – PŘEDLOŽKY            

 Předložky patří mezi slovní druhy neohebné. Znamená to, že nemění svůj tvar. 

 Předložky ve větách stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. 

 Každá předložka se vždy pojí s jedním určitým pádem nebo i s více pády. 

 Předložka může být jedna hláska (s, k, u…), ale také velmi dlouhé slovo (nehledě, 

doprostřed…). 

 

 

                                                                                     
 

 

 

1. V textu vyhledej všechny předložky a podtrhej je.  

 

Před školou stojí hlouček dětí. Hezké vzpomínky mám i na Markétu. U dveří zazvonila 

sousedka. V písničkách se často zpívá o lásce. Nad chalupou přeletělo hejno špačků.  

Za oknem kvetou muškáty. Proč se ze svých úspěchů neradujete? Zaposlouchali se  

do napínavého příběhu. Prošel kolem nás beze slova. S vaší pomocí to dokážu. Pavle, přijď 

ke mně v deset. Helena stojí mezi svými přáteli. Během prázdnin se naučím plavat. 

  

 

                                                                                                                                                       
 

 

 

2. Doplň do textu vhodné předložky. 

 

….. náměstí se seběhl dav lidí. Safari najdete i …… ZOO …… Dvoře Králové. Zítra jedeme   

….. babičkou. Sedni si ………… Kryštofa. ………… nim se mi to nepovedlo. Nebudete ….. tom 

mluvit? A ….. sevřené dlani drží zlatý medailon. Obraz ….. pohovkou je nakřivo. Vyběhla  

….. schodech jako vítr. Automat ….. kávu je ………… provoz. Prodával je ….. pěti korunách. 

 

Předložka je 

samostatné slovo!!! 

Božánek  jich našel 

16. A vy? 



 

 

3. Napiš slovní spojení ke správnému pádu, sleduj, zda se některá předložka pojí s jedním 

pádem. Pokud ano, barevně ji zvýrazni. Božan ti napoví. 

 

POD SLUNCEM, PŘED CHVÍLÍ, OD ŽALUDKU, O ZVÍŘATECH, PRO KAMARÁDA, BEZ NÁROKU, 

K LÉKAŘI, NA ZÁVODECH, MEZI LIDMI, S TEBOU, OD LIBORA, NA STŮL, MEZI CHLAPCI,  

PŘED POŠTOU, MEZI DĚVČATA, K TETĚ, O ZLATOVLÁSCE, NA DOVOLENÉ, S PŘÁTELI,  

POD NEHET, BEZ CUKRU, PRO SLÁVU, O VÝHRU, POD STROMEM, PŘED DŮM, NA MÍSTO, 

OD BABIČKY, K LETIŠTI, POD KABÁT, S RADOSTÍ, MEZI SPOLUŽAČKY, BEZ PENĚZ, PRO 

TEBE, PŘED HOTOVOU VĚC, O 1. MÍSTO, 

 

 

  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. PÁD 

3. PÁD 

6. PÁD 

7. PÁD 

2. PÁD 

Pod kým, čím – pod sluncem – 7. pád, 

pod koho, co – pod nehet – 4. pád… 



 

 

4. Předložka je samostatné slovo. Někdo si ji ale plete s předponou. Co je předpona? Pokud 

nevíš, poraď se s Božánkem. 

 

 

                                                                                       
 

 

NESU KOŠ.                                                           DO KOŠE. 

DO + NESU          DONESU TI KOŠ.                        ODNES TO DO KOŠE. 

 

 

 

                                                                                     

 

       

 

!!! PŘEDLOŽKU TEDY VŽDY PÍŠEŠ ZVLÁŠŤ,  

NE DOHROMADY SE SLOVEM, KTERÉ JE ZA NÍ. 

 

 

5. Rozhodni, jestli se jedná o předložku nebo předponu. Označ podle vzoru. 

 

bezzubů, dostal odklad, nebe nadhlavou, hluboký předklon, zůstala bezhlasu, nemluv 

otom, podvodník, je bezhlasý, připálená kaše, oněmí strachem, dostal je odŠárky, má 

toho nadbytek, přednádražím, stál přimně, poddohledem, bezzubý dědeček 

 

 

 

                           
 

PŘEDPONA 

utvoří nové slovo 

PŘEDLOŽKA 

je samostatné 

slovo 

Pomocí předpony tvořím nová slova. 

Předpona je součástí nového slova, není 

samostatným slovem!!!  

 

voda vestudni            voda ve/ studni 



 

 

Zdroje: 

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-9-10]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 
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