
s(e) mit v(e) in na j auf
wo?

káva s mlékem Bydlím ve Vídni. Jsem na nádraží.
káva se šlehačkou Bydlím v Rakousku. Jsem na letišti.
čaj s rumem Bydlím v Praze. Jsem na univerzitě.
maso s rýží Bydlím v Brně. Jsem na burze.
chleba se šunkou Bydlím Jsem na trhu.
výlet s kamarádkou Jsem v práci. Jsem na stanici.
výlet s kamarádem Jsem v obchodě. Jsem na Slovensku.

z(e) aus do nach na k auf
von wohin?

Rakušan je z Rakouska. Jedu do Vídně. Jedu na nádraží.
Němec je z Německa. Jedu do Rakouska. Jedu na letiště.
Švýcar je ze Švýcarska. Jedu do Prahy. Jdu na univerzitu.
Čech je z České republiky. Jedu do Brna. Jdu na burzu.
Ital je z Itálie. Jedu Jdu na trh.
Jedu z Prahy do Brna. Jdu do práce. Jdu na stanici.
Jdu z práce domů. Jdu do obchodu. Jedu na Slovensko.

u bei pro für na l für

Byl(a) jsem u doktora. To je pro tebe. To je na kočku.
Byl(a) jsem u doktorky. To je pro kamaráda. Jedu na týden do Prahy.
Byl(a) jsem u kamarádky. To je pro kamarádku. lístky na koncert
Byl(a) jsem u kamaráda. To je pro šéfa. šampon na vlasy
Byl(a) jsem u šéfa. To je pro šéfku. maso na guláš
Byl(a) jsem u šéfky. To je pro Janu. dům na celý život
Byl(a) jsem u tebe. To je pro Martina. stůl na dnes večer

k(e) zu před vor za

Jdu k doktorovi. Auto je před domem. Pojedu za měsíc do Prahy. in
Jdu k doktorce. Sejdeme se před hotelem. Pojedu za týden do Brna.
Jdu ke kamarádce. Byl(a) tam před rokem. Pojedu za rok do USA.
Jdu ke kamarádovi. Přijel(a) před hodinou. Děkuji za dopis. für
Jdu k šéfovi. Přijel(a) Auto je za domem. hinter
Jdu k šéfce. 10 minut před startem. Pracoval(a) tam za války. während
Jdu k tobě.

v České republice.

do České republiky.

před deseti minutami.
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