
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a je to! Co? No přece již druhá 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 
pohybových :) 
 
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 – tedy tak, jak už jste zvyklý z kapitoly o předložkách 
místních. Ale raději si to zopakujme, nyní se tedy 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. Běž před park, pak podél plotu, pak obejdi rybník a budeš tam. 
Go across/through the park, then along the fence, then walk around the pond and 
you will be there. 
 

2. Miluji chození z kopce, pryč od tebe, a házení tvých fotek přes řeku. 
I love going down the hill, away from you and throwing your pictures over the river. 
 

3. Nastoupila do taxíku a narazila do mého nového domu. 
She got into the taxi and crashed into my new house. 
 

4. Naše kočka Minda skočila z její hlavy na mé břicho a pak vyšla nahoru po schodech. 
Our cat Minda jumped off her head onto my belly and then she walked up the stairs. 
 

5. Vyndej si ruce z kapes, přejdi přes most, projdi kolem hospody a nikdy se nevracej. 
Take your hands out of your pockets, go over the bridge, go past the pub and never 
come back. 
 



6. Tom prošel tunelem, pokračoval směrem k továrně, prošel pod mostem a zmizel. 
Tom went through a tunnel, he continued towards the factory, went under the bridge 
and disappeared. 
 

7. Ven z mé postele, dolů po schodech! 
Out of my bed, down the stairs! 

 
8. Pošli mi plnou krabici vína na moji adresu. 

Send a box full of wine to my address. 
 

9. Jarda nastoupil do vlaku, Jarka vystoupila z vlaku, Jarda nastoupil do auta, Jarka 
vystoupila z auta 
Jarda got on the train, Jarka got off the train, Jarda got into the car, Jarka got out of 
the car. 
 

10. Když já jsem dorazil na konferenci, ona dorazila do Prčic. 
When I arrived at the conference, she arrived in Prčice. 

 


