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Předložky se 4. pádem 



Předložky se 4. pádem 

durch = skrz 

für = pro, za 

gegen = proti 

ohne = bez 

um = o 



Předložky se 4. pádem 

 po předložce se mění  

u podstatného jména člen 

určitý i neurčitý 



Změna členu určitého ve 4. pádě 

pád rod 

mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

množné 

číslo 

1. der die das die 

4. den die das die 



Příklad 

der Onkel 
für den Onkel – pro strýce 

die Tache 

 ohne die Tasche – bez tašky 

die Mutter 

 gegen die Mutter – proti matce 

der Park  

 durch den Park – skrz park, parkem 



Doplň člen určitý 

für ……….Mädchen 

ohne……..Schuhe 

durch…….Haus 

gegen……Lehrerin 

für………..Kind 

ohne…..…Freundin 

für………..Vater 



Klíč 

für das Mädchen 

ohne die Schuhe 

durch das Haus 

gegen die Lehrerin 

für das Kind 

ohne die Freundin 

  für den Vater 



Změna členu neurčitého ve 4. pádě 

pád rod 

mužský 

rod 

ženský 

rod 

střední 

množné 

číslo 

1. ein eine ein - 

4. einen eine ein - 



Doplň vhodnou předložku 

1. ……..eine Tante 

2. ……..einen Mann 

3. ……..einen Garten 

4. ……..einen Freund 

5. ……..ein Haus 

6. ……..ein Kind 

 



Klíč 

1. für,ohne eine Tante 

2. für einen Mann 

3. durch einen Garten 

4. ohne einen Freund 

5. durch ein Haus 

6. gegen ein Kind 

 

+ další kombinace 

 



Vytvoř věty 

Použij slova z tabulky:  

 FÜR 

 

GEGEN 

 

OHNE  

 

UM  

 

DURCH 

kaufen 

 

fahren 

 

gehen 

 

argumentieren 

 

sein 

 


