Němčina mit Jitka:

Předložky se 3. pádem
https://www.youtube.com/watch?v=UKMHGY8tgDE

-

němčina má na rozdíl od češtiny pouze 4 pády (nemůžeme tedy stejným
způsobem používat otázky „o kom, o čem?“ nebo „s kým, s čím?“ → musíme
se naučit, s jakým pádem se daná předložka pojí)

-

předložky se 3. pádem:
aus
außer
bei
mit

-

= z, ze
= kromě, mimo
= u, při
= s, se

nach
seit
von
zu

= po, podle, do
= od, už
= od, z, o
=k

v hovorové řeči je možné spojit některé předložky s určitým členem:
bei dem = beim
von dem = vom

zu dem = zum
zu der = zur

aus

označení pohybu zevnitř ven
označení původu (místně)
označení původu (časově)
označení materiálu

Der Zug kommt aus Wien.
Ich komme aus Prag.
aus dem 19. Jahrhundert
aus Glas

außer

uvození výjimky
ustálená spojení

alle außer mir
außer Betrieb

bei

označení neurčité blízkosti
označení děje nebo činnosti

Er wohnt beim Bahnhof.
beim Essen

mit

spojení s někým nebo s něčím
prostředek nebo nástroj

mit dem Hund spazieren gehen
mit dem Zug fahren

nach

pořadí
časový údaj
před zeměpisnými názvy
používanými bez členu
ve smyslu „podle“

nach mir
nach der Party

1

nach Prag
nach dem Programm

seit

začátek děje v minulosti

seit der Geburt des Sohnes

von

ve smyslu „od“
ve smyslu „z“

Ein Geschenk von dem Bruder.
niemand von unserer Klasse

zu

ve smyslu „k“

Ich gehe zum Arzt.
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