SLOVESA POHYBU – NĚKTERÉ DALŠÍ PREFIXY
VERBS OF MOTION – SOME FURTHER PREFIXES




PŘI- / DOpřijít k
 (na návštěvu)
přijet do Prahy
přijet do Prahy z Brna
přijít/
dojít k
dveřím

ODodejít od
 (z návštěvy)
odjet z Prahy
odjet z Prahy do Brna

(dál ne)

odejít od
dveří

!!! dojít na konec (dál už není) = dočíst knihu do konce, dodělat práci...
!!! dojít pro chleba do obchodu (jít koupit)

DO.......................................................
vyjet na cestu ráno
dojet večer
VY-

V-



vejít do dveří
dovnitř
PRO-

vyjít ze dveří
ven


projít dveřmi

V- / VZvyjít nahoru, na kopec...
Letadlo se vznáší.
Jsem vzhůru! – I´m up!

VY-

PŘE-



auto přejelo chodce



Ssejít dolů
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OB- 

U- 

obejít dům

ujel mi vlak 





+ obejít zákon = vyhnout se

uletělo mi letadlo 

+ uběhl rok, uběhlo hodně času (je pryč)
Nenech si ujít příležitost! Nenechte si ujít ten film! – Don´t miss...
+ ujít = to walk, travel: Dnes jsem ušel 10 km.





nastoupit do metra  vystoupit z metra; přestoupit z trasy na trasu
nástup, výstup, přestup
nabít baterii  vybít baterii (mobilního telefonu)  nabitá (charge) a vybitá
baterie (discharge)

15. Zopakujte si základní významy prefixů pohybu z 9. lekce a doplňte je
podle kontextu do vět (Repeat the basic meanings of the prefixes of motion
from the lesson 9 and fill them according to the context):

___ šla k nám návštěva. ___nesli s sebou hodně pití.
Zůstali u nás přes noc. ___spali u nás. ___šli od nás až ráno.
Kdy Juan ___ jel z Madridu zpátky do Prahy? ___jel vlakem, nebo ___letěl?
Kdy ___letí letadlo z Madridu? – Letadlo právě ___létá. (přistává).
Včera jsme byli v kině, ale ne__dívali jsme se na film do konce, ___šli jsme z
kina dřív, byl to mizerný film.
Podívej se nahoru, letadlo právě __létá, __náší se vzhůru, podívej, jak se rychle
__daluje a už pomalu není vidět, no, a už zmizelo v dálce.
Nelíbilo se jí, co jsem řekl, __skočila ze židle a ___letěla ven bez pozdravu! –
To je teda výchova! – Ale ne, jen se neumí ovládat.
Promiň, musím na chvíli __běhnout, hned jsem zpátky.
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Holčička si v parku hrála s dětmi, pořád ale ___bíhala k mamince a od
maminky___bíhala zase zpátky k jiným dětem.
Počkej na mě! Běžíš moc rychle, nemůžu tě __běhnout! – Ty mě přece nemůžeš
ani __běhnout, ani ____běhnout, já jsem lepší běžec než ty!
Paní, co si to dovolujete? Stál jsem tady před vámi! Ne____bíhejte ve frontě!
Ne___bližujte se tomu místu, je tam něco nebezpečného!
Když petarda __buchla, vylekané děti se ___běhly na všechny strany!
Na které stanici __stupujeme?
Na příští stanici __stupujeme (měníme trasu).
Dívej se a poslouchej pozorně, ať ne__jedeme stanici, na které __stupujeme.
Když známá herečka ___šla z divadla, fanoušci ji __stoupili a žádali po ní
autogram.
Tady něco opravujou, musíme to místo __jet. Nevím, kudy vede objížďka.
Ten kamion je příliš vysoký, ten určitě ne___jede ten nadjezd.
Nepojedu s ním na výlet, protože jezdí moc rychle a vždy ___jíždí všechna auta.
Na sjezd se __jeli politici z celého světa.
Ještě neumí dobře lyžovat, podívej se, jak ten kopec __jíždí pomalu a určitě
ještě __padne.
Brzo ráno __jedeme na cestu. – Šťastnou cestu! A dobře __jeďte! – Díky.
Přišel jsem pozdě na nádraží a díval jsem se na vlak, jak mi před nosem __jíždí.
No jo, to se stává. __letělo ti taky někdy letadlo?
Moje sousedka se vždy na všechno pozorně dívá, všeho si všimne, nikdy jí nic
ne__jde!
To představení je výborné, nenechte si ho __jít!
___jel chodce a ___jel pryč z místa nehody. K zraněnému se ___běhli lidi.
Juane, prosím tě, __jdi pro kávu, už žádná není a já mám na ni chuť!
Je v depresi, s nikým se ne__chází a ne__chází ven! – Co je jí proboha stalo? –
Jen se ___šla s klukem.
Nejenže jsem ten těžký kufr ___nesl z nádraží až domů, musel jsem ho taky
__nést nahoru až do pátého patra, protože nejel výtah! Teď vůbec necítím ruce a
záda!
Co mi to neseš, miláčku? – ___nesl jsem ti kytičku k svátku! – Díky.
___nes to špinavé nádobí ze stolu! A ještě prosím tě __nes smetí, jo, a
nezapoměň si potom umýt ruce, víš přeci, že se infekční nemoci ___nášejí
špinavýma rukama.
Ano, ano, __jdu si je umýt.
vzdalovat se/vzdálit se  daleko
přibližovat se/přiblížit se  blízko
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16. Doplňte do vět vhodné prefixy pohybu podle kontextu (Fill in
appropriate prefixes of motion according to the context):

VÝLET
Včera jsme jeli na výlet. ___jeli jsme brzo ráno, protože jsme chtěli co nejvíc
vidět. Napřed jsme ___jeli k nějakému velkému rybníku, tam jsme zastavili a
___stoupili jsme z auta. Chvíli jsme se ____cházeli kolem rybníka a pak jsme jeli
dál. Nejeli jsme dlouho a byli jsme bohužel svědky dopravní nehody: přes silnici
___běhlo nějaké zvíře, řidič nezvládl situaci, lekl se a ___jel ze silnice dolů do
příkopu, auto, které jelo za ním ___jelo další zvíře (byli to dva zajíci) a jak brzdil,
___jel na druhou stranu silnice a srazil se s protijedoucím autem. Nikomu se
naštěstí nic nestalo (až na toho druhého chudáka zajíce). Nechtěli jsme čekat,
takže jsme se rozhodli, že to místo ___jedeme. Udělali jsme dobře, protože
___jížďka vedla kolem výborné hospody, do které jsme, samozřejmě, ___šli na
oběd. Po obědě jsme se museli chvíli __jít, nemohli jsme hned pokračovat v cestě,
aby řidič neusnul za volantem! Po krátké procházce jsme zase ___sedli do auta,
jeli jsme dál a ___ jeli jsme k nějaké věži. Tam jsme zaparkovali, ___šli jsme
z auta ven a pak jsme ___šli nahoru na věž podívat se na okolí. Bylo krásně vidět,
protože bylo jasno. Když jsme z věže ___cházeli dolů, počítal jsem schody a
napočítal 199! ___šli jsme ven na sluníčko. V dálce byl nějaký les, rozhodli jsme
se, že se ___jdeme po lese. Když jsme ___šli k lesu, napadlo nás, že by tam ještě
mohly být houby. Proto jsme se na začátku lesa ___šli, každý šel na jinou stranu
hledat houby. ___šli jsme celý les, ani jednu houbu jsme však nenašli! Asi jsme
___šli pozdě, protože jsme slyšeli, že letos hodně rostou houby. Všichni jsme se
zase ____šli na druhém konci lesa. ___cházeli jsme se dál a když jsme ___cházeli
přes nějaký potok, Honza málem ___padl do potoka. Naštěstí to dopadlo dobře.
Za potokem byl nějaký kopec, ___lezli jsme nahoru, abychom se podívali na
___pád slunce. Slunce právě ___padalo, ale ne __dívali jsme se do konce, protože
slunce ___šlo za jeden mrak. Pomalu jsme ___šli z toho kopce a jinou cestou
jsme ___šli zpátky k našemu autu. K večeru jsme v pořádku ___jeli domů. Za ten
den jsme ___jeli asi 90 kilometrů a ___šli jsme zhruba 15! Domluvili jsme se, že
příští týden, pokud bude hezky, zase ___jedeme někam ven do přírody.
-------------------------------------------------------------------------------------------------



až na+Ak. = kromě
k večeru – towards evening
protijedoucí auto = auto, které jede proti nám (v opačném směru)
zajít někam = jít někam na chvíli
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= vést do konce

dovést

= dát důkaz – to prove
dokázat

= umět = dokázat!!!

= umět!!!!

Ne/dovedu to udělat, pochopit, napsat... Ne/dovedu zpívat hezky.
najít – nacházet – to find;  nacházet se – be located/ situated: Kde se nachází
nemocnice?
až na+Ak. = kromě
k večeru – towards evening



17. Změňte podtržená slova tak, aby věty měly opačný význam (Change
the underlined words to get the sentences having the opposite meaning ):
Přicházím do práce pozdě.
______________________________
Vlak zrovna vjíždí do stanice. ______________________________
Kdy odjel z Prahy?
______________________________
Vyšla jsem na chvilku ven.
______________________________
Došli jsme ke dveřím.
______________________________
Sešli jsme se před osmou hodinou.______________________________
Sešel jsem po schodech dolů. ______________________________
Děti vběhly do domu.
______________________________
Dcerka přibíhala k mamince. ______________________________
Vystoupíme z metra Na Můstku.______________________________
Slunce už zašlo.
______________________________
Za jak dlouho se baterie nabije?______________________________
Rozešli jsme se po druhé hodině.______________________________
Letadlo právě přilétá.
______________________________
Číšník odnáší prázdné talíře. ______________________________
Došla jsem k budově fakulty. ______________________________
Vyjeli jsme brzo ráno.
______________________________
Letadlo přiletělo včas.
______________________________
Přišli před chvilkou.
______________________________
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18. Použijte ve větách vhodný prefix (Use in the sentences a suitale
prefix):

vyrazit z domova (vyjít/vyjet), dorazit domů (přijít), srazit se s někým (to collid
with), narazit na někoho (potkat), porazit někoho (vyhrát nad někým/zvítězit)
V kolik hodin zítra ___razíme na cestu? Kdy jste se vrátili, v kolik hodin jste
___razili domů? Na silnici se ___razila dvě auta. Sparta ___razila Slavii 2:1.
Ve městě jsem náhodou ___razila na starého známého. Ta novinka mě moc
překvapila, úplně mi to ___razilo dech.
přeložit z – do, složit skladbu, rozložit pohovku, vyložit (vysvětlit) karty
Kdo ___ložil skladbu Z mé vlasti? Co děláš? Tuto pohovku nemůžeš ___ložit,
ona totiž není rozkládací, nemůžeme bohužel na ni spát. ___ložil mi svůj plán.
___ložíš ten článek z češtiny do angličtiny?
nastoupit do, přestoupit z - na, vystoupit z, sestoupit dolů, vystoupit nahoru +
ven, obsoupit (kolem), ustoupit stranou
Nejezdí tam přímý vlak, v Brně musíme ___stoupit do jiného vlaku. Kdy
___stoupí do nové práce? Ještě jsme ani ne___stoupili na vrchol, ty už nemůžeš
dýchat a chceš ___stoupit dolů, měl bys přestat kouřit! Slavného herce
___stoupili diváci a chtěli po něm autogram. Moudřejší vždy ___stoupí.
přeskočit přes, vyskočit nahoru, uskočit stranou, odskočit si (na chvíli pryč)
Tady není žádný můstek, musíme ten potok ___skočit. Když se dozvěděl, že ho
vzali na vysokou školu, ___skočil radostí. Auto přijíždělo velkou rychlostí, a tak
radši ___skočil stranou.



sraz = schůzka před výletem, nebo nějakou společnou akcí: V kolik hodin
máme sraz?
rozložit – rozkládat  rozkládací pohovka; přeložit – překládat 
překlad, vyložit – vykládat výklad
ustoupit  dělat ústupky (kompromisy)
odskočit si (jít na záchod) – to spend a penny
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