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Předložky  

 jsou samostatná slova 

 píšeme je zvlášť 

Např. od  nás, nad  hlavou, pod  lavicí, před  domem   … 

 v předložkách: 
• od (ode) 

• nad (nade) 

• pod (pode) 

• před (přede) 

… píšeme d! 

 



Předpony 

 jsou součástí slova 

 píšeme je dohromady s kořenem slova 

 v předponách   píšeme                 

   d! 
 

 od (ode-) 

• nad (nade-) 

 pod (pode-) 

• před (přede-) 
 

 Např. odlet, přílet, výlet, nadhled, podhled, 
přednes…. 

 



1. ÚKOL 

 Přečti věty, pojmenuj obrázky slovy a doplń červené rámečky. 
 Ve větách zakroužkuj předložky. 
 

1) Po moř□ plula velká         .  

2) Na p□dě běhala            .  

3) Maminka š□la tat □nkovi               .  

4) D□m na dvorku hlídal velk□        . 

5) Na květ□nu usedl               .  

6) Dět□ postavily      .     

7) Na let□št□ př□stálo   . 

 



8) Rá□ pij□ hork□   . 

9) Po pěš□ně se plazil              .  

10) Na r□bn□ku pluje                .   

11) Nad lesem let□                .  

12) J□ř□nka si hraje na   . 

13) Na obloze svít□    . 

14) V c□rkusu vystupuj□                  .  

15) Na sekán□ potřebuj□   .  

16) Př□hnal se čern□   .            



Doplníš vhodná slova? 

 
 Cvik, kdy dáme ruce 

před sebe, se nazývá.  
 Ponožky sahající až po 

kolena se jmenují .  
 Stěhovaví ptáci minulý 

měsíc do teplých krajin.  
 Každý článek v čítance 

má nahoře svůj .  
 Sedmý druh slova se 

jmenuje .  

 Část houby pod zemí se 
nazývá .  

 Do popelnice se vhazují .  
 Protikladem ke slovu 

podřazený je slovo . 
 Meteorologové hlásí v televizi 

počasí.  
 Na otázky očekáváme 

správné .  
 K vlaku na nástupiště 

půjdeme dolů po schodech .  
 V lékárně vydávají léky na 

lékařský . 
 

2. ÚKOL 
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PŘEDPONA NEBO PŘEDLOŽKA? Spoj výraz s bublinou! 
od/od-, pod/pod-, nad/nad-, před/před-, bez/bez- 

 
1. (nad) knihou   

2. (nad) měrný  

3. (nad) bytečný  

4. (nad) střechou  

5. (nad) pis  

6. (pod) vodník  

7. (pod) kova  

8. (pod) vodou  

9. (pod) daný  

10. (pod) kopcem  

11. (od) kamen  

12. (od) pověď  

13. (od) poledne  
 

14. (od) počinek  

15. (od) lepidla  

16. (bez) pečně  

17. (bez) zubů  

18. (bez) zubý  

19. (bez) motoru  

20. (bez) motorový 

21. (před) sebou  

22. (před) ložka  

23. (před) pona  

24. (před) školou 

25. (před) seda  
 

3. ÚKOL 

Předpona 

Předložka 



PŘEDPONA vz-, roz-, bez- 

 

píšeme vždy z 

píšeme s kořenem dohromady 

 

Začíná-li po předponách roz-, bez- kořen slova na z-, 
setkají se v takovém slově dvě z, např: rozzlobený, 

bezzubý. 
 
 

 



PŘEDLOŽKA bez 

píšeme vždy z  

 je samostatné slovo 

vyslovujeme ji se slovem dohromady 

píšeme ji odděleně 

 

 

Můžete-li mezi předložku bez a jméno vložit ještě jiné 
slovo, přesvědčili jste se, že bez je předložka, a že ji 

tedy musíte napsat odděleně. 



Do prvního okénka napiš, je-li část v závorce předpona nebo 
předložka. Do druhého okénka pak napiš správně bez závorky. 

 
 (vz) dychal  

 (bez) útěšný  

 (roz) nášel  

 (bez) práce  

 (vz) pomínka  

 (bez) útěchy  

 (roz) žhavený  

 (bez) platný  

 

 (bez) placení  

 (bez) vlasů  

 (bez) vlasý  

 (roz) sudek  

 (roz) pustilý  

 (vz) pažit  

 (bez) chyby  

 

4. ÚKOL 



Bje, vje Bě, vě 

 

předpona ob-, v- 

 

- kořen slova po předponách 
ob- , v-  začíná na slabiku je 

- píšeme obje-, vje 

 Vyslovujeme a píšeme 
stejný počet hlásek, 
např: objevitel - 9 
hlásek a 9 písmen. 

 

 

 

- píšeme pokud jsou  

 ob-, v- součástí kořene  
 
V těchto slovech 
vyslovujeme více 
hlásek, než píšeme, 
např: věda - 5 hlásek a 
4 písmena. 

 



5. ÚKOL 

Doplň ě/je 
1. Sváteční v_nec 
2. dev_tkrát ob_l hřiště 
3. v_zd zachován 
4. teta v_la do příkopu 
5. oni nev_dí odpov_ď 
6. ob_dnám si ob_dy 
7. osv_tlená ulice 
8. chv_t se strachem 
9. Karel b_ží nakoupit 
10. ob_vit zajímavou v_c 
11. v_šet obraz 
12. zrakové v_my 
 

 

 
1. špatné sv_domí 
2. pov_sit záclony 
3. rána na hlav_ 
4. ob_tavá Kv_ta 
5. nalomená v_tev 
6. sv_řit se kamarádce 
7. balík má veliký ob_m 
8. ob_ti války 
9. V_ra nebo_dnala koláče 
10. b_žec na trati 
11. poraněný b_doval 
12. špatná ob_dnávka. 

 



 Metodika 

 Prezentace učební látky. 

 Kolektivní plnění úkolů. 

 Individuální plnění úkolů -

samostatně nebo souběžně s 

prezentací do vytištěných 

pracovních listů z prezentace. 
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