
Aj – 9.ročník : 18. – 29.5.2020  

Na vypracování máš 14 dní, pracuj samostatně a bez pomoci „strýčka Googla“  

Úkol č. 1 – prostuduj si další frázová slovesa, vypracuj následující úkol  

 

Phrasal verbs 

Sloveso break 

break down – selhat, zhroutit se 

break in – vloupat se, vložit se do diskuze,   

                  rozchodit (boty) 

break off – ukončit, přerušit 

break out – utéct (z vězení), náhle začít 

break up – rozejít se 

 

Sloveso bring 

bring about – způsobit 

bring round – přivést k vědomí, převést 

bring up – zvracet, vychovat dítě, předložit 

   

Sloveso call 

 call back – zavolat zpátky (tel. hovor) 

call for – požádat o 

call in – provést hovor 

call off – odvolat 

call on – požádat někoho, aby něco udělal 

   

Sloveso carry 

carry off – vzít pryč, odtrhnout, vyhrát 

carrry on – pokračovat 

carry through – dokončit 

 

Sloveso come 

come about – přihodit se, dojít k něčemu 

come by – navštívit, stavit se, získat 

come down – klesout (cena) 

come up – objevit se (problém) 

 

Sloveso do 

do up – obléct se, připoutat se 

do with – potřebovat 

do without – nepotřebovat 

   

Sloveso fall 

fall apart – rozpadnout se na kousíčky 

fall for – zamilovat se, zalíbit si 

fall out – hádat se 

Sloveso get 

get away – uniknout 

get by – uspět, zvlátnout 

get in – vstoupit (do auta, taxi) 

get out – vystoupit (do auta, taxi) 

get on – nastoupit (do autobusu, vlaku) 

get off – vystoupit (z autobusu, vlaku) 

get over – dostat se z něčeho (z nemoci, nevolnosti) 

get through – složit (zkoušku), být spojen na        

                      telefonu 

get up – probudit se 

 

Sloveso go 

 go along with – souhlasit s 

go down – klesnout (v ceně), potopit se, zajít  

                                                                (slunce) 

go for – vyzvednout, jít si za něčím 

go on – pokračovat 

go out – opustit dům, udeřit 

go up .- zvýšit cenu, vybuchnout 

 

Sloveso make 

make off – utéct pryč 

make out – rozpoznat 

make up – vymyslet lež, dát dohromady, připravit,       

                   aplikovat kosmetiku 

Sloveso put 

 put by – šetřit si na později 

put down – překonat, poznamenat si, uskladnit (jídlo) 

put on – obléci se, škádlit, připrat 

put out – uhasit (oheň) 

 

Sloveso stand 

stand up - vstávat 

 

Sloveso sit 

sit down - posadit se 

  

 

Sloveso take 

take in – podvádět, porozumět 

take off – svléci se, vzlétnout (letadlo) 

take to – navyknout si na 



take up – pokračovat, najít zalíbení 

 

Sloveso wake 

wake up - probudit se

 

Vysvětli význam těchto frázových sloves v AJ – ZAŠLI UČITELI 

Tahle stránka může pomoci: https://www.macmillandictionary.com/ 

give up – to stop doing  something that you do regularly 

look into - 

put off  - 

take after - 

bump into - 

make up - 

come across - 

turn down - 

 

Vyber správný tvar: 

 1) Every day I _______ when I hear the alarm clock. 

a) wake off   b) wake in   c) wake up   d) wake out 

  2) During the weekend I can _______ later. 

a) step out   b) get up   c) step off   d) get out 

  3) We must _______ or we will be late for appointment.  

a) speed in   b) hurry up   c) fasten on   d) act up 

  4) Adam helped the old man to _______ the taxi.  

a) put on   b) get up   c) get on   d) mount on 

 5) Jane went to the bookstore to _______ a book.  

a) look up   b) look for   c) look after   d) look out 

 6) It’s time for the news. Let’s _______ the radio.  

a) tune at   b) turn up   c) tune in   d) turn on 

 7) „Please come in and _______“ said the boss.  

a) sit down   b) sit up   c) seat down   d) seat up 

 8) When mum arrives home, she _______ her coat.  

a) takes out   b) leaves in   c) takes off   d) puts off 

1 c 2…   3… 4… 5… 6… 7… 8… 

 

 

 

 

 

https://www.macmillandictionary.com/


Úkol č. 2 – tázací dovětky – doplň tázací dovětek – ZAŠLI UČITELI 

1 Shane doesn’t live in London, …………………….. 

2 It’ll be hot in August, ……………………………… 

3 We’ve had a great time, ……………………………. 

4 That book’s not very good, ………………………….. 

5 I’m a good student, …………………………………. 

6 He’s bought a new car, ………………………………. 

7 She works in a supermarket, ……………………………….. 

8 They’re watching a natural programme, …………………………….. 

 

Úkol č. 3 – nastuduj passive voice (trpný rod) 

Passive voice (trpný rod) 

- v angličtině se hojně využívá (hlavně k úspoře času) 

- použití trpného rodu 

- pokud nevíme, kdo děj koná / nal: 

o My bag was stolen. – Ukradli mi kabelku. (nevíme kdo) 

- ten, kdo děj koná / nal, není podstatné: 

o The Colosseum was built around 70 AD. – Koloseum bylo postaveno kolem roku 70 

našeho letopočtu. (důležité je, kdy bylo postaveno) 

- ten, kdo děj koná / nal, vyplývá z kontextu: 

o I played against Thomas yesterday. Unfortunately, I was beaten. – Včera jsem hrál s 

Tomášem. Bohužel mě porazil. (byl to Tomáš) 

- v odborných článcích a vyhnout se tak používání osobních zájmen (I nebo we): 

o A research was conducted in 1990s. – V devadesátých letech proběhl výzkum. 

- pokud chceme zmínit, kdo děj koná / nal – používá se „long passive“ (konatele připojíme 

pomocí předložky by) 

o The letter was sent by Mary. – Ten dopis poslala Marie. 

- zdůraznění procesu 

o The iron was melt down. – Ocel byla roztavena. 

- tvorba: be (v požadovaném čase) + příčestí minulé (známe z present perfect) 

- přítomný čas prostý (present passive)  

o The car is parked over there.    Auto je zaparkované támhle. 

o The car isn’t parked over there.    

o Is the car parked over there? 

o My project is admired.   Můj projekt je obdivován. 

o My project isn’t admired. 

o Is my project admired? 

 

 



- minulý čas prostý (past passive) 

o The house was built in 1980.    Dům byl postaven v roce 1980. 

o The house wasn’t built in 1980 

o Was the house built in 1980? 

o The keys were found under the bed.   Klíče se našli pod postelí. 

o The keys weren’t found under the bed. 

o Were the keys found under the bed? 

- passive voice se používá i v ostatních časech (nám zatím stačí přítomný a minulý prostý) 

- shlédni videa:  https://www.youtube.com/watch?v=cX8R99FjaJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ePfmgMTgXl8  - toto video je v angličtině 

 

 

Úkol  č. 4 – vypracuj PS str. 34 – present passive – stránku vyfoť a ZAŠLI UČITELI 

                    procvič online  

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-1.html 

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-2.html 

 

 

Úkol č. 5 – poslech – poslechni si rozhovor, vypracuj cvičení (jsou náročnější), shrň rozhovor do 

několika vět – shrnutí ZAŠLI UČITELI 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cX8R99FjaJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ePfmgMTgXl8
https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-2.html
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/passive-forms

