3. Reflexivní anomálie:
dát práci X dát se do práce
dát se do + Gen./ na + Ak.: dát se do práce/na útěk (začít pracovat, utíkat)
dopustit/dopouštět se + Gen.: dopustit se chyby (udělat chybu)
dostat/dostávat se do/ z + Gen./ k + Dat.: dostat se do maléru/z maléru/k penězům
držet se + Gen.: držet se zásad (respektovat)
po/hádat se s + Instr./o + Ak.: pohádat se s kamarádkou o peníze (neshodnout se kvůli
penězům)
při/hlásit se k + Dat.: hlásit se ke studiu
hnát se/honit se za + Instr.: hnát se (žene se)/honí se za slávou (dělat velkou kariéru)
hodit se + Dat./k + Dat.: hodí se mi/hodit se k sobě (spolu vytvářet harmonický celek)
chopit se + Gen.: chopit se příležitosti (využít)
za/chovat se + Dat/+jak: zachovat se k někomu hezky (být na někoho milý)
objevit/objevovat se + kde: objevit se někde (nečekaně přijít)
mít se jak, k + Dat.: nemít se k práci (nemít chuť na práci)
plést se do + Gen.: plést se někomu do života (míchat se)
po/prát se s + Instr.: poprat se s bratrem (zápasit, rvát se)
postavit se (+ Dat.) + do + Gen.: postavit se někomu do cesty (bránit někomu v pohybu)
pustit/pouštět se do + Gen.: pustit se do úklidu (začít uklízet)
řídit se + Instr.: řídit se dohodnutými pravidly (dodržovat)
ujmout/ujímat se + Gen.: ujmout se nového spolupracovníka (postarat se o někoho)
vést se + Dat. + jak: Jak se vám vede? (jak se daří)
vzít/brát se kde: brát se někde (nečekaně se objevit)
zajímat se o + Ak.: zajímat se o umění (mít zájem)
zastat/zastávat se + Gen.: zastat se kolegy (podpořit někoho v nepříjemné situaci)
zřídit se + jak: zřídit se v hospodě (dostat se do špatného stavu)
70. Modifikujte věty pomocí sloves v závorce. Dávejte pozor na slovesnou vazbu a předložky:
Nečekal jsem tě tady. (brát se/vzít se) Kde ..........................? Měli svatbu před dvaceti lety. (vzít
se) ............................................ . Začal se zabývat politikou. (dát se) ........................................ .
Začala pít. (dát se) ................................... . Ty dvě barvy nevytváří dobrou kombinaci. (hodit
se) ............................... . Děti se mají dobře. (vést se) ................................................ . Začal

pracovat. (pustit se) ......................................... .
Vměšoval se do jejich záležitostí. (plést se) .............................................. . Hned jak přišel do
našeho

kolektivu,

začal

se

věnovat

postiženým

se) ............................................................. .

dětem.

(objevit

se,

ujmout

Já na tu práci nemám chuť. (mít

se) .......................... . Projevil zájem o náš problém. (zajímat se) ..................................... .
Hájil kolegu před jejich útoky. (zastat se) ........................................... . Nezajímal se o nic jiného
než

peníze.

(honit

se)

............................

.

Ocitl

se

ve

špatné

situaci

(dostat

se) ....................................... . Už je na tom lépe, už se z toho šoku vzpamatovala. (dostat
se) ....................................... . Vzal do ruky zbraň a začal bojovat. (chopit se, pustit
se) ........................................... . Po státním převratu moc převzala povstalecká jednotka (dostat
se/chopit

se)

.....................................................

.

Udělal

spoustu

chyb

(dopustit

se) ........................................ . Respektuji všechna pravidla (držet se) .............................. .
71. Vyjádřete zvratnými slovesy:
(začíná být pozdě: připozdívá se, připozdilo se)
Začíná být:
teplo ........................, ............................, chladno ..........................., ...........................,
tma .........................., ..........................., den ................................., ...........................,
jasno ......................., ............................, zataženo ........................ , ........................... .

