
A.12 Předložky a částice se zájmennými příponami

1 ytiao mě
2 ^t.ao tebe (m.)
3 %t'ao tebe (f.)
4 Atao ho
5 Wnt'ñao nás
6 ~k,t.a, vás (m.)
7 !k,t.a, vás (f.)
8 ~t'ao je (m.)
9 ~h,t.a, je (m.)
10 Ht'ao ji
11 !t'ao je (f.)
12 !h,t.a, je (f.)
13 yli mně



14 ^l. tobě (m.)
15 Wnlñ' nám
16 ~k,l' vám (m.)
17 !k,l' vám (f.)
18 ~h,l' jim (m.)
19 !h,l' jim (f.)
20 %l' tobě (f.)
21 Al jemu
22 Hl' jí
23 WNN<òhi zde jsme!
24 ynINEòhi zde jsem!
25 ^N>hi zde jsi! (m.)
26 %N"hi zde jsi! (f.)



27 ANhi zde je! (m.)
28 yBi ve mně
29 %B" v tobě (f.)
30 ^B. v tobě (m.)
31 AB v něm
32 WnB'ñ v nás
33 ~k,B' ve vás (m.)
34 HB' v ní
35 yT'x.T; místo mě
36 wyT'x.T; místo něj
37 WnyTñex.t; místo nás
38 yl;ae ke mně 
39 wyl'ae k němu



40 Wnyleñae k nám
41 ~k,ylea] k vám (m.)
42 yTiai se mnou
43 %T"ai s tebou (f.)
44 ^T.ai s tebou (m.)
45 WnT'òai s námi
46 ~k,T.ai s vámi (m.)
47 ATai s ním
48 AM[i s ním
49 ^M.[i s tebou (m.)
50 WnM'ñ[i s námi
51 yMi[i se mnou
52 yNIM,ñmi ode mne  



53 ~h,me od nich (m.)
54 WNM,ñmi od nás ∪ něho

55 ^M.mi od tebe (m.)
56 ^AmñK' jako ty (m.) 
57 WnAmñK' jako my ∪ on
58 ~h,ylea] k nim (m.)
59 ~h,yle[] nad nimi (m.)
60 ~k,yle[] nad vámi (m.)
61 Wnyleñ[' nad námi
62 yl;[' nade mnou
63 ^d>A[ ještě ty (m.)
64 wyn"p'l. před ním
65 WnynEòp'l. před námi



66 ~k,ynEp.li před vámi (m.)

67 h'yn<òp'l. před ní
68 ^yn<òp'l. pře tebou (m.)

69 ~h,ynEp.li před nimi (m.)

70 yn:p'l. přede mnou 
71 ~N"hi zde jsou! (m.)
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