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Úkol č. 1 - doplň správnou předložku + věty přelož – ZAŠLI UČITELI 

                                         at 3x      with 3x   for   on   up 

0 I want you to tidy up your bedroom, now! 

Chci, abys uklidil svůj pokoj, hned! 

1 What do you see when you look ………. the sky. 

………………………………………………………………………………………… 

2 Turn ……….. the TV, There’s a good film starting. 

…………………………………………………………………………………………. 

3 Why are you laughing ………… me? What did I do? 

…………………………………………………………………………………………. 

4 She lives ………… dad and I live ……….. mum. 

…………………………………………………………………………………………. 

5 I’m sorry but I don’t agree …………. you. 

…………………………………………………………………………………………. 

6 I want to apologise ……….. being rude. I’m sorry. 

…………………………………………………………………………………………. 

7 He’s good ……….. everything. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Úkol č. 2 - prostuduj gramatiku  

Frázová slovesa (Phrasal verbs) 

- víceslovná spojení, na která ale nahlížíme jako na jeden celek 

- skládají ze slovesa a jedné (nebo více) dalších částí  

- př.  příslovce    (look UP – vyhledat),  

-        předložky    (make FOR – vytvořit) 

-        příslovce + předložka   (look FORWARD TO – těšit se na) 

 

a) frázová slovesa, která mají podobný význam jako sloveso základní 

př.   come – přijít   come in – vejít 

 stand – stát (vzpřímeně) stand up – vstát (do vzpřímené polohy) 

 think – myslet   think up – vymyslet 

b)  frázová slovesa, která mají odlišný význam 

př. carry – nést   carry out – vykonat 

 bring – přinést   bring up – vychovávat 

většina frázových sloves má několik významů 

př. get down  - trápit, zapsat, spolknout, snížit 

 take off  -  vzlétnout, svléci si, ujmout se  

 

 

 



 

Úkol č. 3 – podtrhni sloveso, napiš jeho infinitiv a najdi význam – ZAŠLI UČITELI 

1 No thanks, I’ve given up eating chocolate. give up……..    a) postpone to a later date 

2 The police are looking into the robbery.  ……………..    b) behaves the same as 

3 They’ve put off their wedding until May.  ……………..    c) meet by chance (not planned) 

4 He takes after his father. He really likes sport. ……………..    d) invent 

5 I bumped into Jim. I haven’t seen him for weeks. ……………...    e) stop 

6 We made up the exercise.    ………………   f) investigate 

1 e 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 

  

Úkol č. 4 – shlédni video o frázových slovesech 

https://www.youtube.com/watch?v=p_WEXjuZn80 

Úkol č. 5 -  PS str. 20 – přečti a odpovědi zašli učiteli 

PS str. 22 – 23 – procvičení předložek 

Úkol č. 6 – procvič online 

 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_look.htm 

Úkol č. 7 – online reading 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/pre-intermediate-a2/professional-profile-summaries 

Úkol č. 8 –  prostuduj tázací dovětky 

  vypracuj - PS str. 28 

Tázací dovětky (question tags) 

-  krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se, aby se mluvčí ujistil, že to, co říká, 

je skutečně pravda 

- I v češtině jsou tázací dovětky běžné. Vypadají např. takto: 

Včera jsi nebyl doma, viď? 

Moc jim to nejde, viďte? 

Ještě nemáte hlad, že ne? 

Ty se nudíš, že jo? 

- v angličtině zrcadlí strukturu hlavní věty. V dovětku použijeme podmět (vyjádřený osobním zájmenem) 

a pomocné sloveso (tedy sloveso, které se v daném čase používá pro tvorbu otázky). 

- základním pravidlo je: 

je-li věta kladná, dovětek bude záporný 

je-li věta záporná, dovětek bude kladný 

https://www.youtube.com/watch?v=p_WEXjuZn80
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/phrasal_verbs_look.htm
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/pre-intermediate-a2/professional-profile-summaries


!! Jediné co tedy potřebujete, je umět tvořit otázky v různých časech. !! 

Kladná věta, záporný dovětek 

John is hungry, isn’t he?    sloveso to be 

John likes pizza, doesn’t he?  přítomný čas prostý 

Steve is working tonight, isn’t he?  přítomný průběhový 

You went to school together, didn’t you? minulý prostý 

Becky will be back, won’t she?  will future 

Your parents can dance, can’t they?  modální sloveso 

Je-li v hlavní větě I am, v dovětku použijeme aren't I – I’m useless here, aren’t I? 

Záporná věta, kladný dovětek 

Your parents aren’t home, are they?  sloveso to be 

You haven’t told me the truth, have you? předpřítomný čas  

He’ll never learn, will he?   zápor  

Laura can’t cook, can she?   modální sloveso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


