
AT 
 
To za námi, at před námi. Předložka at se do češtiny nejčastěji předkládá jako „na“ 
(koho/co), což ale samozřejmě platí i některé další přeložky – typicky například pro předložku 
on. Tak jako v mnoha jiných případech, i zde u výrazů s předložkou at platí, že to nejlepší 
řešení asi je prostě se ty výrazy, které ještě neznáte, naučit zpaměti, a co nejvíce je aktivně 
používat. A teď už tedy konečně ty slíbené výrazy s předložkou at. 
 

• aim at – (za)mířit na (co/koho) (například zbraní) 
o She aimed the gun at him 
o Namířila na něj zbraň 

 
• arrive at – přijet (kam) (specifické místo, ne město či stát – to je in) 

o What time did you arrive at the conference? 
o V kolik jsi dorazil na tu konferenci? 

 
• glance at – letmo pohlédnout na (koho/co) 

o The man glanced at his watch and continued drinking his whiskey 
o Ten muž letmo pohlédl na hodinky a pokračoval v pití whisky 

 
• laugh at – smát se (komu/čemu) 

o You know what? Nobody laughed at my joke! 
o Víš co? Nikdo se nesmál mému vtipu! 

 
• look at – podívat se na (koho/co) 

o What are you looking at? 
o Na co se to díváš? 

 
• point at – ukázat na (koho/co) (například prstem) 

o He pointed at me 
o Ukázal na mne 

 
• shout at – (za)křičet na (koho) 

o Stop shouting at me, start shouting at him! 
o Přestaň křičet na mne, začni křičet na něj! 

 
• smile at – (u)smát se na (koho) 

o I smile at my students whenever I see them 
o Usmívám se na své studenty vždycky, když je vidím 

 
• stare at – zírat/civět na (co) 



o Why are you staring at my t-shirt? 
o Proč mi zíráš na tričko? 

 
• wink at – mrknout na (koho/co) 

o I think that the beauty sitting over there has just winked at me 
o Myslím, že ta kočka, co sedí támhle, na mne právě mrkla 

 


