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Zájmena a předložky se 4. pádem 

Předložky se 4. pádem: 

durch  skrz 

für   pro 

gegen    proti 

ohne   bez 

um    okolo, kolem (o místě i čase) 

bis    do 

 

Zájmena ve 4. pádě: 

Jednotné číslo: 

1. pád ich du er sie es 

4. pád mich dich ihn sie es 

 

Množné číslo: 

1. pád wir ihr sie Sie 

4. pád uns euch sie Sie 

 

Cvičení: 

1. Přeložte: 

bez tebe    pro ni     

bez ní    pro nás     

bez nás    pro něj     

bez vás    pro mě     

proti mně     bez tebe 

proti Vám     bez něj 

proti ní     beze mě 
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proti nám     bez nás 

 

2. Použijte vhodné předložky ve větách, věty přeložte: 

 

Was hast du .......... mich zum Geburtstag? 

Ich spiele heute ……… dich. 

Ich gehe nicht ………. euch ins Kino. 

Meine Mutter hat ……….. ihn neue Hose.  

Ich komme in die Schule ……… neun Uhr. 

Wir spielen am Montag ………. acht Uhr Abend. 

Monika kauft die Zeitung ………. mich. 

Hast du etwas ………. uns? 

 

 3. Přeložte věty do německého jazyka: 

 

Hledám tě už dlouho. 

Hledá mě tady někdo? 

Potřebuji pro tebe objednat tuto knihu. 

Bydlím proti vám. 

Proti ní nic nemám. 

Co pro Vás mohu udělat? 

Ten zákusek je pro tebe? 

Přijdu pro něj v sedm hodin. 

O půl deváté pro tebe pojedu. 

Chtěla bych kafe bez cukru. 
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Správné řešení: 

 
1. Přeložte: 

bez tebe  – ohne dich   pro ni – für sie   

bez ní  – ohne sie    pro nás – für uns   

bez nás – ohne uns    pro něj  – für ihn    

bez vás – ohne euch   pro mě – für mich 

proti mně  – gegen mich   bez tebe  – ohne dich 

proti Vám  – gegen Sie   bez něj  – ohne ihn 

proti ní  – gegen sie   beze mě  – ohne mich 

proti nám  – gegen uns   bez nás  – ohne uns 

 

 

2. Použijte vhodné předložky ve větách, věty přeložte: 

 

Was hast du für mich zum Geburtstag? 

Co pro mě máš k narozeninám? 

Ich spiele heute gegen dich. 

Hraji dneska proti tobě. 

Ich gehe nicht ohne euch ins Kino. 

Do kina bez vás nepůjdu. 

Meine Mutter hat für ihn neue Hose.  

Má matka má pro něj nové kalhoty. 

Ich komme in die Schule um neun Uhr. 

Přijdu do školy v devět hodin. 

Wir spielen am Montag bis acht Uhr Abend. 

Hrajeme v pondělí do osmi večer. 

Monika kauft die Zeitung für mich. 

Monika pro mě koupí noviny. 
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Hast du etwas gegen uns? 

Máš něco proti nám? 

 

 

 3. Přeložte věty do německého jazyka: 

 

Hledám tě už dlouho.    Ich suche dich schon lange. 

Hledá mě tady někdo?   Sucht mich hier jemand? 

Potřebuji pro tebe objednat tuto knihu.  

Ich brauche für dich dieses Buch bestellen. 

Bydlím proti vám.    Ich wohne gegen euch. 

Proti ní nic nemám.    Ich habe nichts gegen sie. 

Co pro Vás mohu udělat?   Was kann ich für Sie machen? 

Ten zákusek je pro tebe?   Der Kuchen ist für dich? 

Přijdu pro něj v sedm hodin.  Ich komme für ihn um sieben Uhr. 

O půl deváté pro tebe pojedu.  Ich fahre für dich um halb neun. 

Chtěla bych kafe bez cukru.  Ich möchte Kaffee ohne Zucker.  

 

 

 


