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VÝKLAD
Předložky se 4. pádem
(Präpositionen mit Akkusativ)

durch – skrz, přes, čím, pomocí (koho)
durch die Stadt – městem
durch die Nase atmen – dýchat nosem
Das Restaurant habe ich durch dich gefunden. Tu restauraci jsem našel díky tobě.
Wir schicken das Paket durch die Post. Pošleme ten balík poštou.

für – pro, za
für mich – pro mě
für meinen Bruder – pro mého bratra
Für wen hast du die Blumen? Pro koho máš ty květiny?
Ich habe das für einen Euro gekauft. Koupil jsem to za jedno euro.

gegen – proti, kolem (časově)
gegen Sie – proti Vám
gegen fünf Uhr – kolem páté
Ich tausche die Bluse gegen das T-Shirt. Vyměním tu halenku za triko.
Gegen ihn ist er sehr reich. Proti němu (ve srovnání s ním) je velmi bohatý.

ohne – bez
ohne die Kinder – bez dětí
ohne uns – bez nás
Ohne dich kann ich nicht sein. Bez tebe nemohu být.

um – o, kolem, okolo, za
um das Haus – kolem domu
um die Ecke – za rohem
Hier geht es um meine Schwester. Zde jde o mou sestru.
Další předložky se 4. pádem:
entlang – podél (postavení za podstatným jménem)
die Wand entlang – podél zdi
je – pro, na (používá se jen v psané formě jazyka)
30 Euro je Stunde (hovorově für die Stunde) – 30 euro za hodinu
pro – za (používá se jen v psané formě jazyka)
pro Kopf/Person und Jahr – za osobu a rok
pro Woche (hovorově in der Woche) - za týden

bis – do (časově), až do (místně), až
bis Berlin (bis nach Berlin) – až do Berlína
bis nächstes Jahr – do příštího roku
per - na
per Anhalter fahren - jet stopem
wider - proti
wider Willen - proti vůli

Poznámka.:
Wen? Koho?
Für wen? Pro koho?
Ohne wen? Bez koho?
Gegen wen? Proti komu?
Bis wann? Do kdy?

PROCVIČOVÁNÍ
(Übungen)
Doplňte předložky durch, für, gegen, ohne a um.
1. Die Buchhandlung ist gleich …………. die Ecke.
2. Gehen Sie …………. diese Straße.
3. Das ist ein gutes Mittel …………. Husten.
4. Wir verreisen …………. zwei Wochen.
5. Er ist seit zwei Monate …………. Arbeit.
Přeložte:
1. pro toho přítele
2. pro tu přítelkyni
3. pro to dítě
4. pro přátele
5. beze mne
6. bez tebe
7. bez něho
8. bez ní
9. proti nim
10. proti nám
11. proti vám

Doplňte předložky durch, gegen a ohne v příslovích.
Liebe geht …………. den Magen.
Keine Rose …………. Dornen.
…………. Fleiß kein Preis.
…………. Schaden wird man klug.
Nur wer …………den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.

Řešení
(Lösung)
Doplňte předložky durch, für, gegen, ohne a um.
1. Die Buchhandlung ist gleich …um…. die Ecke.
2. Gehen Sie …durch... diese Straße.
3. Das ist ein gutes Mittel …gegen.... Husten.
4. Wir verreisen …für…. zwei Wochen.
5. Er ist seit zwei Monate …ohne... Arbeit.
Přeložte:
1. pro toho přítele – für den Freund
2. pro tu přítelkyni – für die Freundin
3. pro to dítě - für das Kind
4. pro přátele – für Freunde
5. beze mne – ohne mich
6. bez tebe – ohne dich
7. bez něho – ohne ihn
8. bez ní – ohne sie
9. proti nim – gegen sie
10. proti nám – gegen uns
11. proti vám – gegen euch
Doplňte předložky durch, gegen a ohne v příslovích.
Liebe geht …durch…. den Magen.
Keine Rose …ohne…. Dornen.
Ohne…. Fleiß kein Preis.
Durch…. Schaden wird man klug.
Nur wer …gegen…den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.
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