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Předložky se 3. pádem 



Předložky se 3. pádem 

 aus = z, ze 

 bei = u, při 

 mit = s, se 

 nach = po, podle 

 von = od 

 zu = k, ke 



Předložky se 3. pádem 

  

po předložce se mění  

u podstatného jména člen 

určitý i neurčitý 



Změny ve 3. pádě členu určitého 

pád rod 

mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

množné 

číslo 

1.  der die das die 

3.  dem der dem den  

+ (-n) 



Příklad 

der Vater – mit dem Vater  
  (s otcem) 

die Frau – bei der Frau  
  (u ženy) 

das Heft – aus dem Heft  
  (ze sešitu) 

das Frühstück – zu dem (=zum) Frühstück  
  (k snídani) 

der Schüler – von dem Schüler  

   (od žáka) 

 



Množné číslo 

- ve 3. pádě se po předložce u množného 

čísla mění člen a přidává se koncovka –n 

k podstatnému jménu 

 die Kinder = děti 

   zu den Kindern (k dětem) 

 die Schuhe = boty 

   mit den Schuhen (s botami) 

 



Doplň člen určitý 

mit………..Bruder 

von………Oma 

bei………Schule 

aus………Buch 

nach…….Essen 

zu……….Küche 

aus………Hausaufgabe 



Klíč 

mit dem Bruder 

von der Oma 

bei der Schule 

aus dem Buch 

nach dem Essen 

zu der Küche 

aus der Hausaufgabe 

 



Změny ve 3. pádě členu neurčitého 

pád rod 

mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

množné 

číslo 

1. ein eine ein - 

3.  einem einer einem - 



Příklad 

ein Vater – mit einem Vater  
  (s nějakým/jedním otcem) 

eine Frau – bei einer Frau  
  (u nějaké/jedné ženy) 

ein Heft – aus einem Heft  
  (z nějakého/jednoho sešitu) 

ein Frühstück – zu einem Frühstück  
  (k nějaké/jedné snídani) 

ein Schüler – von einem Schüler  
  (od nějakého/jednoho žáka) 

 



Doplň člen neurčitý 

von………Studentin 

mit……….Tasse Kaffe 

zu………. Haus 

aus…….. Heft 

bei……… Mädchen 

nach…….Text 

mit……….Kuli 



Klíč 

von einer Studentin 

mit einer Tasse Kaffe 

zu einem Haus 

aus einem Heft 

bei einem Mädchen 

nach einem Text 

mit einem Kuli 

 



Vytvořte věty  

Použijte slova v tabulce:  

 
aus 

bei 

mit 

nach 

von 

zu 

gegenüber 

das Haus 

der Freund 

das Bild 

die Tasche 

der Tisch 

die Schule 

der 

Nachbar 

die Oma 


