
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a je to opět tu! Co? No přece již pátá kapitola je celá za námi! Great job! Teď už víme 
všechno, co si jenom člověk může přát (já tedy pevně doufám, že tomu tak je) o předložkách, 
které se pojí s přídavnými jmény :) 
 
Samozřejmě ale jedna věc je si to vše projít a druhá to vše opravdu ovládat. Od toho, 
abychom si společně ověřili, jak to vše opravdu ovládáte a zároveň, abyste si vše zopakovali 
(a tím také zapamatovali), je tu nyní naše závěrečné opakování a procvičování. Na to se 
ostatně můžete těšit na konci každé z našich šesti oblastí předložek. 
 
Již po páté se společně podíváme na deset zvláště zákeřných vět, do kterých jsem se pokusil 
„nacpat“ co nejvíce problematických předložek z právě probrané oblasti. Tato kapitola se 
jmenuje Závěrečné opakování a procvičování, ale klidně by se mohla jmenovat Drsná 
předložková výzva. 
 
Protože opakování a procvičování není nikdy dost, tak pro vás mám ještě Velké závěrečné 
opakování a procvičování, ve kterém se na vás těší úplně všechny věty, které se v dané 
kapitole objevili. Tak máme skvělou šanci si ověřit, jak danou kapitolu zvládáte a případně se 
vrátit k těm oblastem/předložkám, které by ještě chtěli trošku „vypilovat“ :) 
 
Připraveni na deset záludných vět? Tak tady jsou! 

 
1. Je to tebe laskavé, že jsi si vědom faktu, že se bojím učitelů angličtiny. 

It is kind of you that you are aware of the fact that I am 
afraid/scared/frightened/terrified of English teachers. 
 

2. Nestydím se za svoji lásku ke kurzům angličtiny, jsem na to hrdá! 
I am not ashamed of my love of/for English courses, I am proud of it! 
 

3. Nestydím se za to, že jsem nadšený z učení angličtiny. 
I am not ashamed of being excited about teaching English. 
 

4. Jsou kritičtí k mužům ženatým s více ženami. 
They are critical of men married to more women. 
 

5. Bylo ode mne hloupé nebýt k tobě štědrá. 
It was stupid of me not to be generous to you. 
 

6. Je pro tebe typické být rozčílený ohledně faktu, že jsem s tím já v pohodě. 
It’s typical of you to be mad about the fact that I am OK with that. 



 
7. Jsem zaneprázdněný zajímáním se o sebe. 

I am busy (with) being interested in myself. 
 

8. Co je dobré pro tebe, je špatné pro mne. 
What is good for you, is bad for me. 
 

9. Jsem slavný tím, že jsem dobrý v usmívání se. 
I am famous for being good at smiling. 
 

10. Její pocity jsou jiné než mé pocity. 
Her feelings are different from my feelings. 

 


