
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5. A 

Opakování vzdělávacího celku: Předložky a předpony; předpony s-, z-, vz- 

 

1. Rozhodni, zda se jedná o předponu nebo předložku. Slova přepiš. 

 

(před) povídat, (nad) řádek, (od) hlásit, (od) mítnout, (od) dech, (pod) oknem, (pod)  

důstojník, (před) domem, (před) ložka, (od) díl, (od) poledne, (od) poslech, (od) větví  

průmyslu, (nad) zvukové letadlo, (na) svačinu, (po) večeřet, (od) domu, (po) schodech,  

(pod) máslí, (od) povědět, (nad) stolem, (nad) skočit, (od) letět, (po) zlatit, (před) tebou 

 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Na první řádek napiš slovo s danou předponou a na druhý řádek ho použij 

jako předložku.  Slova použij ve větách. 

 

OD ________________ ______________________________________________ 

 ________________ ______________________________________________ 

DO ________________ ______________________________________________ 

 ________________ ______________________________________________ 

V ________________ ______________________________________________ 

 ________________ ______________________________________________ 

BEZ ________________ ______________________________________________ 

 ________________ ______________________________________________ 



NA ________________ ______________________________________________ 

 ________________ ______________________________________________ 

 

3. Nahraď předložkový pád přídavným jménem s předponou. 

 

pod horou  → podhorský  pod zemí  → ____________ 

nad míru  → ____________ pod vodou  → ____________ 

nad polovinu → ____________ před jarem  → ____________ 

nad průměrem → ____________ mezi národy  → ____________ 

přes polem  → ____________ před školou  → ____________ 

nad mořem  → ____________ pod nebem  → ____________ 

 

4. Doplň předložky s a z. 

 

Mám rád chléb ___ máslem. Maminka pochází ___ Brna, tatínek ___ Prahy. Sestavili 

lešení ___ ocelových trubek. Letadlo vzlétlo ___ startovací plochy. Plavec skočil ___ 

můstku. Pán si sundal klobouk ___ hlavy. Sportovci se radovali ___ vítězství. ___ 

poctivostí nejdál dojdeš. Těším se na setkání ___ kamarády. Sleduje film ___ titulky. 

 

5. Vyber správnou podobu slova. 

 

zhlížet / shlížet se v zrcadle   stěžovat / ztěžovat práci 

jít na odpolední změnu / směnu   bratr mě sbil / zbil 

poslouchat zprávy / správy   výrobky zlevnit / slevnit 

plno lidí se sběhlo / zběhlo   zbrousit / sbrousit klíč 

dlouho se zužoval / sužoval   shlédnout / zhlédnout film 

zvolat / svolat schůzi     zvolit / svolit poslance 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                                                    


