
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a je to! Co? No přece první kapitola je celá za námi! Great job! Teď už víme všechno, co 
si jenom člověk může přát (já tedy pevně doufám, že tomu tak je) o předložkách místních :) 
 
Samozřejmě ale jedna věc je si to vše projít a druhá to vše opravdu ovládat. Od toho, 
abychom si společně ověřili, jak to vše opravdu ovládáte a zároveň, abyste si vše zopakovali 
(a tím také zapamatovali), je tu nyní naše závěrečné opakování a procvičování. Na to se 
ostatně můžete těšit na konci každé z našich šesti oblastí předložek. 
 
Jak to celé bude vypadat? Vždy stejně :) A to, prosím, tak, že se společně podíváme na deset 
zvláště zákeřných vět, do kterých jsem se vždy pokusil „nacpat“ co nejvíce problematických 
předložek z dané kapitoly. Tato kapitola se jmenuje Závěrečné opakování a procvičování, ale 
klidně by se mohla jmenovat Drsná předložková výzva. 
 
Protože opakování a procvičování není nikdy dost, tak pro vás mám ještě Velké závěrečné 
opakování a procvičování, ve kterém se na vás těší úplně všechny věty, které se v dané 
kapitole objevili. Tak máme skvělou šanci si ověřit, jak danou kapitolu zvládáte a případně se 
vrátit k těm oblastem/předložkám, které by ještě chtěli trošku „vypilovat“ :) 
 
Připraveni na deset záludných vět? Tak tady jsou! 
 

1. Nad námi byla rudá hora, pod námi bylo zelené jezero a já měl něco hnědého na 
košili. 
There was a red mountain above us and a green lake below us and I had something 
brown on my shirt. 
 

2. Mezi námi dvěma, mezi lidmi zde je spousta problémů. 
Between you and me, there are a lot of problems among the people here. 
 

3. To hračkářství pro dospělé je za rohem, můžeš tam jít pěšky. 
The toy shop for adults is (a)round the corner, you can go there on foot. 
 

4. Má maminka je na párty, můj tatínek je v práci a někdo je u dveří (zvoní). 
My mum is at a party, my dad is at work and somebody is at the door. 
 

5. Nesbalil jsem ji na koncertě, sbalil jsem ji u její mámy doma. 
I didn’t pick her up at a concert, I picked her up at her mum’s (house). 

 
6. Opakujte po mně: „Před domem, za domem, nad domem, pod domem.“ 



Repeat after me: “In front of the house, behind the house, above the house, 
below/under the house.” 
 

7. Je pod nulou, sedni se vedle mne a řekni mi, co dnes dávají v televizi. 
It’s below zero, sit next to me / beside me and tell me what is on TV today. 
 

8. Nenašla jsem ho u cesty, našla jsem ho v mém autě. 
I didn’t find him by the road, I found him in my car. 
 

9. Chci s tebou být všude – na horách, na kopci, na obloze, na obrázcích. 
I want to be everywhere with you – in the mountains, on the hill, in the sky, in 
pictures. 
 

10. Dal jí ruku přes ústa a řekl: „Pojďme žít pod mostem, který je naproti Tescu.“ 
He put his hand over her mouth and said: “Let’s live under a bridge (that is) opposite 
Tesco.” 
 

 


