
Slovesa a jejich užití, fráze, ustálená spojení 

 1. Spojte sloveso (slovní spojení) s vhodným ekvivalentem: 

 

 

1. rejdit A. vytratit se, odejít 

2. zabřednout B. zachovávat naprosté mlčení, nevydávat ani 

hlásku 

3. (vy)gruntovat C. jít někomu (něčemu) naproti, vstříc 

4. nedutat D. hned, okamžitě se vrátit 

5. komíhat se E. dostat se z něčeho nepříjemného, hýbat sem 

a tam 

6. upalovat F. houpat, kmitat, kývavě se pohybovat 

7. zdekovat se  G. pohybovat (se) v určitém prostoru; živě se 

pohybovat z místa na místo / skotačit, dovádět / 

tančit 

8. frnknout (někomu) H. klopýtat, zakopávat 

9. jít nazdařbůh I. důkladně, od základu uklízet / uklidit 

10. (někomu) hrabat J. ujet, utéct / rychle přeletět, přejet 

11. škobrtat K. dostat se do tíživé, nepříjemné situace / 

upadnout, pokazit se  

12. vylízat se (z něčeho) L. utíkat, uhánět / usmrtit ohněm na hranici 

13. jít v ústrety M. jít bez cíle, jen tak náhodně 

14. šplouchat (někomu) 

na maják 

N. prozradit, vypovědět, sdělit / povědět něco 

upřímně, rovnou / rychle vypít / + další významy 

15. být zpět natotata O. být pomatený / mít bláznivé nápady / „neví, 

co dělá“ 

16. vyklopit (něco) P. být pomatený / mít bláznivé nápady / „neví, co 

dělá“ 
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2. Příklady užití. Doplňte vhodné sloveso (někdy i ve slovním spojení) z úkolu 1 ve 

správném gramatickém tvaru: 

a. ……………..……., kámo, tady to začíná být hustý. Asi dojde na pěsti. 

b. Pták mu ………………..…. nad hlavou. / Tramvaj mi …….…………... před nosem. 

c. Kačeny ……………….. po rybníce. / Kluci ……………….……. vesele na dvoře. 

d. Před Vánocemi musíme ………………….……….. celý byt. 

e. Do třídy vešel přísný učitel, kterého se všichni báli. Žáci mlčeli, ani ………….…………. 

/ Děti poslouchaly pohádku, ani ………………….…………… 

f. Unavené nohy ………….………….. po schodech. / Cesta byla rozbitá, tak jsme 

………………….. pomalu domů.  

g. Počkej na mě,  ……….……………………. / Skočíme si do obchodu a ……….……… 

………………… 

h. …………….………..  z dluhů a konečně začínám splácet hypotéku. / Měl jsem ošklivé 

zranění, ale už …………….. z toho…….…………………………… 

i. Dojedl jsem ve škole oběd a pak  ….…………………….. na vlak do Prahy, abych ho 

stihnul. / Kluk ………..………… rychle po silnici, jakoby mu za patami hořelo. 

j. Koukej to ………..……………………., nebo ti dám jednu do čumáku! / (On) 

………………………….. do sebe skleničku slivovice. / Musela jsem jim 

……………..……  celou pravdu.  

k. ……………………..………., kam nás nohy nesly. Neměli jsme žádný plán, kam jít. 

l. Král poslal sluhy, aby …………………………………………….. přicházejícím rytířům.  

m. a) Náš soused už je hodně starý a občas mu …………………………………………… 

b) Náš soused už je hodně starý a občas mu …………………………………………… 

n. Dívka seděla na vysoké zdi a jen tak ……………………………. nohama. / Kyvadlo na 

hodinách se najednou začalo …………………………………. 

o. Bez něho by všechno……..……...… / - ….…………… do dluhů, do zmatků, do 

trapného postavení, do dlouhého rozhovoru 
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3. Doplňte vhodné sloveso (slovní spojení) z úkolu 1 ve správném gramatickém tvaru: 

Michal Čunderle: Jak byla vosa Marcelka ráda, že je…(Jak jeli pro vrtuli) 

Jednou se vosa Marcelka probudila a uvědomila si, že neví, co bude dělat. Seděla u stolu, rýpala se 

v kaši a říkala si, že se snad ze samé nudy či bezradnosti 

pustí do 1)………………………………… Koneckonců jarní 

úklid ještě neprovedla a domeček by si to zasloužil.  

(…) 

Když se Marcelka s komářími bratry Jarunem a Marunem 

ztratili v labyrintu chodeb, Marcelka navrhovala: „V 

knížkách bývá, že se nechá nějaká značka, aby se vědělo, 

kudy se šlo. Třeba drobky chleba nebo křídou. Anebo se za sebou táhne provázek.“ „ To je prima, 

že jsi tak sečtělá, ale asi nám nezbyde než 2)……………………..……..“, odpověděl Jarun. 

„A musíme si dávat bacha, myslím, že tu 3)………….….. rejsek.“ Tak šli a šli, až uviděli, jak se 

v dálce mihotá a 4)………………..…… světýlko. 

(…) 

 Uviděli v dálce rejska, tak se honem schovali. Rejsek naštěstí 

utíkal od nich pryč. „Vzduch je čistej,“ hlásil chvíli nato 

Jarun. Opatrně vylézali ven z úkrytu, ale rozechvělá 

Marcelka zavadila o víko rakve, víko třísklo o zem a rejsek 

5)………………………….. Honil je mezi rakvemi, než Marun 

vykřikl za mnou a zmizel v postranní chodbě. Jarun a Marcelka 6)………………….. za ním a rejsek 

v závěsu.  

(…) 

Stavidlo podzemního jezírka se jim podařilo zvednout, ale po chvíli se Jarun neklidně díval na 

vodní masy ženoucí se podzemními chodbami. „Nevím, zda to bylo správné rozhodnutí, měli 

bychom 7)….. co nejdříve 7)………………………….“. A už už utíkali před valící se vodou. 

(…) 

Po pár krocích byla podlaha pokrytá smolnou vrstvou a kamarádi v ní vězeli a nemohli z místa. 

„Já už to dlouho nevydržím“, hlesla Marcelka a nohy se jí podlamovaly. „Zavři oči a nic nedělej, 

abys do toho ještě víc 8)………………………..!“ Jenomže to bylo pro Marcelku to nejtěžší. „Musíme 

z bot!“ A tak se všichni tři vyzuli a vzlétli. A byli moc rádi, že se z toho 9)………………………. 

               (text byl zkrácen a upraven pro potřeby výuky) 

 

Zdroj obrázků: <https://www.ceskatelevize.cz/porady/10130071243-vosa-marcelka/208552116160009-jak-

jeli-pro-vrtuli> (upraveno) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10130071243-vosa-marcelka/208552116160009-jak-jeli-pro-vrtuli
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10130071243-vosa-marcelka/208552116160009-jak-jeli-pro-vrtuli
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Klíč: 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

a. zdekujeme se 

b. frnknul / frnkla 

c. rejdí, rejdily / rejdí, rejdili 

d. (vy) gruntovat 

e. nedutali / nedutaly 

f. škobrtaly / škobrtali 

g. budu zpět natotata / budeme zpět natotata 

h. vylízal jsem se / jsem se… vylízal 

i. jsem upaloval / upaloval, upaluje 

j. vyklopit / vyklopil / vyklopil 

k. šli jsme nazdařbůh 

l. šli v ústrety 

m. a) šplouchá na maják 

b) hrabe 

n. komíhala / komíhat 

o. zabředlo / zabřednout 

 

3.  

1) gruntování 

2) jít nazdařbůh 

3) rejdí 

4) komíhá 

5) byl zpět natotata 

6) upalovali 

7) se…. zdekovat 

8)  nezabředla 

9) vylízali 

 

1. G 

2. K 

3. I 

4. B 

5. F 

6. L 

7. A 

8. J 

9. M 

10. O/P 

11. H 

12. E 

13. C 

14. O/P 

15. D 

16. N 


