
Závěrečné opakování a procvičování 
 
Tak a opět je to! Co? No přece i poslední, šestá, 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) i o 
předložkách, které se pojí se slovesy :) 
 
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. Tak jako bylo i 
na konci všech předcházejících částí. 
 
I nyní, téměř na konci kurzu se společně podíváme na deset zvláště zákeřných vět, do 
kterých jsem se vždy pokusil „nacpat“ co nejvíce problematických předložek, které se pojí se 
slovesy. Tato kapitola se opět jmenuje Závěrečné opakování a procvičování, ale klidně by se 
opět 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. Nezeptala jsem se tě na to, požádala jsem tě o to. 
I didn’t ask you about it, I asked you for it. 
 

2. Chlubila se svýma velkýma očima a toužila po lásce. 
She was boasting about her big eyes and was longing for love. 
 

3. Musíš bojovat za své právo odjet do Brna. 
You have to fight for your right to leave for Brno. 
 

4. Modlila jsem se za ně a hlasovala pro ně, ale neutrácela jsem za ně. 
I prayed for them and I voted for them, but I didn’t spend money on them. 
 

5. Jak zvládáš přizpůsobovat se jejím požadavkům? 
How do you cope with adjusting to her demands? 
 

6. Trvala na tom, že si chce stěžovat tatínkovi na svého přítele. 
She insisted on complaining to her daddy about her boyfriend. 
 



7. Pojďme si připít na všechny muže, kteří vždy poslouchají své ženy. 
Let’s drink to all men/husbands that always listen to their women/wives. 
 

8. Vysvětli mi, jak se to týká mého zírání na tebe a skrývání se před tebou. 
Explain to me how it is related to my staring at you and hiding from you. 
 

9. Letmo na mne pohlédla, zasmála se mi a ukázala na mne. 
She glanced at me, laughed at me and pointed at me. 
 

10. Můj život se skládá z investování do tebe a experimentování na tobě. 
My life consists of investing in you and experimenting on you. 

 


