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Předložky se třetím pádem 

 

aus bei mit nach von zu 

z, ze u, při s, se po, do od, o k, ku 
 

 tyto předložky se pojí vždy se třetím pádem! 

 

Skloňování podstatných jmen třetí pád: 

 

 rod mužský rod ženský rod střední 

člen určitý dem der dem 

člen neurčitý einem einer einem 

přivlastňovací zájmeno meinem meiner meinem 

zájmeno kein - žádný keinem keiner keinem 

 

 

 bei meiner Oma – u mé babičky , aus dem Geschäft – z obchodu, mit einem Hund – s nějakým psem, 

nach der Schule – po škole, von seinem Bruder – od jeho bratra , zur Post – k poště 

 

DALŠÍ PŘEDLOŽKY A SLOVNÍ POJENÍ UŽÍVANÉ PŘI URČENÍ SMĚRU  

 

 gegenüber – naproti – předložka se 3.pádem 

Ich wohne gegenüber dem Rathaus- Bydlím naproti radnici. 

 an der Ecke – na rohu 

An der Ecke ist der Konditorei – Na rohu je cukrárna. 

 am Ende – na konci 

Am Ende dieser Straβe – Na konci této ulice 

 bis zu – až k – předložka se 3. pádem 

Gehe bis zum Hotel Stern. – Jdi až k hotelu Stern. 

 die Straβe geradeaus gehen – jít rovně ulicí 

Gehe die Straβe geradeaus – Jdi rovně ulicí. 

 die Straβe entlang gehen – jít ulicí 

Gehe die Straβe entlang. – Jdi ulicí. 

 abbiegen – zahnout – sloveso s odlučitelnou předponou 

Am Ende der Straβe biege rechts ab. – Na konci ulice zahni doprava  

Zkus si procvičit: 

ze školy …………………………………………………………..  s tebou …………………………………………………………..   

od nádraží …………………………………………………………..  u kostela …………………………………………………………..  
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ke kinu …………………………………………………………..  až k mostu …………………………………………………………..   

od tvojí sestry …………………………………………………………..  u něj …………………………………………………………..   

po vyučování …………………………………………………………..  naproti nám …………………………………………………  

s žádným přítelem ……………………………………………..  z naší třídy ……………………………………………………… 

  

 

 

 

 

Naproti škole je kino Kotva ………………………………………………………………………………  

Bydlím na rohu Dlouhé ulice ………………………………………………………………………. 

U pošty zahnu doleva …………………………………………………………………………………………….. 

Musíš jít Lidickou ulicí a na konci zahneš doprava ……………………………………………………………………… 

Paní Nová, dojděte až k radnici a pak zahněte doprava ……………………………………………………… 

Nechci být s tebou doma …………………………………………………………………………………………….. 

Pošta je na křižovatce u kina …………………………………………………………………………………………….. 

 

Gegenüber der Schule ist Kino Kotva.  Ich wohne an der Ecke Dlouhá Straβe.   Bei der 

Post biege ich links ab. Du musst Lidická Straβe entlang gehen und am Ende biegest du 

rechts ab. Frau Nová, gehen Sie bis zum Rathaus und dann biegen Sie rechts ab. Ich 

will nicht mit dir zu Hause sein. Die Post ist an der Kreuzung beim Kino.

aus der Schule; mit dir; von dem / vom Bahnhof; bei der 

Kirche; zu dem / zum Kino; bis zu der/ bis zur  Brücke; von 

deiner Schwester; bei ihm; nach dem Unterricht; gegenüber 

uns; mit keinem Freund; aus unserer Klasse


