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PRACOVNÍ LIST    Jméno: _________________________ 

Předložky a předpony bez, roz, ob, v 2 

 

1. Najdi a odděl v následujících slovech předpony. Číslem nad 

každé slovo urči slovní druh. 

 

2. Napiš slova s předponami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vmíchat, obchvat, venku, bezmezně, bezinky, 

rozpustit, bezdomovec, rozum, vnést, obléct, objímat, 

vstupné, odvolání, bezzubý, rozcuchat, vchod, voda, 

obuv, obkročmo, rozzářený, rozdávat, bezvadný, vjezd, 

obsazeno, bezvědomí, vepsat, obdržet, roztavit  

 

BEZ- 

útěšný __________________ 

nadějný _________________ 

milostný ________________ 

starostný _______________ 

zásadový ________________ 

 

 

ROZ- 

balit __________________ 

vázat __________________ 

zuřit __________________ 

cuchat _________________ 

sadit __________________ 

OB- 

vázat ___________________ 

cházet __________________ 

jevit ___________________ 

nášet ___________________ 

starat __________________ 

V- 

nést ___________________ 

lít ____________________ 

mísit __________________ 

tlačit _________________ 

pochodovat _____________ 



3. Doplň předponu v-, ve- nebo vy-. 

 

 

4. Přepiš správně věty s předponami a předložkami. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Vy/slechla jsem v/roz/hlase před/nášku o/vý/znamném 

ob/jevu. V/ětvičky jsou ob/sypané kvítky. Paní 

učitelka nás roz/sadila. Auto v/jelo na/chodník. 

Vy/řizujeme všechny ob/jednávky. Chodíme bez/platně 

plavat do/bazénu. Soud vy/nesl roz/sudek. Nad/pis 

pod/trhni. Od/pověď byla správná. Tam je v/jezd 

zakázán. Chováš se bez/starostně, ale věř, že se ti to 

nemusí vy/platit. 

 

__zbrojen notnou dávkou trpělivosti, __šel 

tatínek do čekárny na úřadě. Při __cházce musí 

učitelka dávat pozor na to, aby děti ne__běhly 

do cesty. S Janou si rády __právíme vtipy. 

Soudce __nesl rozsudek. Při __jezdu na dálnici 

je třeba se rozhlédnout. Ríša __klouzl do bot a 

utíkal do školy. Tam si svlékl bundu, __zul boty 

a hurá do třídy. Babička __mazala plech a začala 

péct naši oblíbenou buchtu.       



ŘEŠENÍ: 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vmíchat, obchvat, venku, bezmezně, bezinky, 

rozpustit, bezdomovec, rozum, vnést, oběd, objímat, 

vstupné, odvolání, bezzubý, rozcuchat, vchod, voda, 

obuv, obkročmo, rozzářený, rozdávat, bezvadný, vjezd, 

obsazeno, bezvědomí, vepsat, obdržet, roztavit  

 

BEZ- 

útěšný bezútěšný 

nadějný beznadějný 

milostný bezmilostný 

starostný bezstarostný 

zásadový bezzásadový 

 

 

ROZ- 

balit rozbalit 

vázat rozvázat 

zuřit rozzuřit 

cuchat rozcuchat 

sadit rozsadit 

OB- 

vázat obvázat 

cházet obcházet 

jevit objevit 

nášet obnášet 

starat obstarat 

V- 

nést vnést 

lít vlít 

mísit vmísit 

tlačit vtlačit 

pochodovat vpochodovat 

5 1 6 6 1 

5 1 1 5 1 5 

1 1 2 5 1 1 

1 6 2 5 2 1 

6 1 5 5 5 



3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYslechla jsem V ROZhlase PŘEDnášku O VÝznamném 

OBjevu. Větvičky jsou OBsypané kvítky. Paní učitelka 

nás ROZsadila. Auto Vjelo NA chodník. VYřizujeme 

všechny OBjednávky. Chodíme BEZplatně plavat  

DO bazénu. Soud VYnesl ROZsudek. NADpis PODtrhni. 

ODpověď byla správná. Tam je Vjezd zakázán. Chováš se 

BEZstarostně, ale věř, že se ti to nemusí VYplatit. 

 

VYzbrojen notnou dávkou trpělivosti, VEšel 

tatínek do čekárny na úřadě. Při VYcházce musí 

učitelka dávat pozor na to, aby děti neVběhly do 

cesty. S Janou si rády VYprávíme vtipy. Soudce 

VYnesl rozsudek. Při Vjezdu na dálnici je třeba 

se rozhlédnout. Ríša Vklouzl do bot a utíkal do 

školy. Tam si svlékl bundu, VYzul boty a hurá do 

třídy. Babička VYmazala plech a začala péct naši 

oblíbenou buchtu.       
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