
Předložky- řešení 

Jaroslav Seifert: Hora Říp 

Viděl jsem hory plné ledu, 

však zpívat o nich nedovedu. 

 

Jiskřily dálky nad hlavami 

jak bleděmodré drahokamy. 

 

Jímala závrať při pohledu, 

zpívat však o nich nedovedu. 

 

Když ale vidím na obzoru 

uprostřed kraje nízkou horu, 

 

na nebi mráček běloskvoucí 

-přestane srdce chvíli tlouci.  

 

Oblaka letí v klasech zralých a koně 

dupou po maštalích. 

 

 

 

1. Podtrhni v básni všechny předložky. 

2. Vypiš předložky z názvů knih. Urči pád, se kterým se pojí.  

Děti z Bullerbynu ____________z+2.p._____________________________ 

Před usnutím ____________před+7.p._________________________________ 

Povídání o pejskovi a kočičce ______o+6.p._____________________ 

V zámku a podzámčí _____v+6.p._________________________________ 

Pět neděl v balónu ______v+6.p.__________________________________ 

Městečko u vody _________u+2.p.________________________________ 

 

3. Které předložky jsou součástí těchto slov? Podtrhej je. 

nepřidá, konzerva, opodál, nepřesný, medovina, kozačky, vynadat, podává, 

obezita, Sokolov 

 

 



4. Vyhledej ve větách předložky a barevně /podtržením/ rozliš předložky vlastní a 

nevlastní.  

Zůstal v cizině bez dokladů. Nevracej se domů před polednem. Kočička 

s pejskem pekli dort. Okolo lesa pole lán. Plížil se podle plotu. Pro mlhu 

neviděli ani na krok. Pište ob řádek. Adamov leží nedaleko Brna. Postavil se 

doprostřed cesty a vzhlížel k obloze. Kdo si sedne vedle řidiče? Děvčata běhala 

kolem kašny. Kvůli mně si nedělej starosti. Vedle nás stál známý herec. 

 

5. Následující slova vepiš do řádku ke správné předložce. rýže, rýží; Libercem, 

Liberce; spolužáka, spolužákem; zeleniny, zeleninou; papíru, papírem; vodou, 

vody 

z, ze: rýže, Liberce, spolužáka, zeleniny, papíru, vody 

s, se: rýží, Libercem, spolužákem, zeleninou, papírem, vodou 

6. Předložky z textu připiš ke správným pádům. 

Schoval se za roh, jdu za kamarádem, vyšel z lesa, nehádej se s nimi, po práci 

si odpočiň, má vodu po kolena, věřím ve spravedlnost, polož sešit na stůl, 

usiloval o nápravu, přemýšlel o budoucnosti, káně krouží nad lesem, vůči němu 

se nechoval nejlépe. 

1. pád ______________________________________________________________ 

2. pád __z__________________________________________________________ 

3. pád __vůči___________________________________________________ 

4. pád__za,_po, ve, na, o ______________________________ 

6. pád __po, o, ______________________________________________ 

7. pád __za, s, nad___________________________________________ 

 

 


