
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a je to! Co? No přece již třetí 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 časových :) 
 
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, jak již jistě dobře víte, těšit na konci každé z našich šesti oblastí předložek. 
 
Nyní se tedy opět společně podíváme na deset zvláště zákeřných vět, do kterých jsem se 
pokusil „nacpat“ co nejvíce problematických předložek z právě probraných předložek. 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. Políbil jsem ji včera o půl dvanácté a v pondělí v čase oběda a o Vánocích. 
I kissed her yesterday at half past eleven and on Monday at dinner time and at 
Christmas. 
 

2. V tuto chvíli si myslím, že se to stalo buď na Štědrý den, nebo v pondělí ráno. 
At the moment, I think that it happened either on Christmas day or on Monday 
morning. 
 

3. Po létě jí řekl, že jí zavolá za pět dní a pozve ji na šest dní. 
After the summer, he told her that he would call her in five days and invite her for six 
days. 
 

4. A: Neviděl jsem tě věky! B: Neviděl jsi mne od pondělí. 
A: I haven’t seen you for ages! B: You haven’t seen me since Monday. 
 

5. Byla tu od léta do zimy a během té doby otěhotněla. 
She was here from summer to winter and she got pregnant during that time. 
 

6. Zatím co jsem spal, tak se dohodli, že by to mělo být dokončené do konce roku. 



While I was sleeping, they agreed that it should be finished by the end of the year. 
 

7. Myslím, že se to včera večer, ne minulý týden. 
I think that it happened last night, not last week. 
 

8. Nakonec jsme přišli včas. 
In the end, we arrived in time. 
 

9. Na konci filmu přijel ten vlak přesně na čas. 
At the end of the film, the train arrived exactly on time. 
 

10. Ve věku sedmi let není dobrý nápad cestovat v noci sám. 
At the age of seven, it is not a good idea to travel alone at night. 

 


