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Frázová slovesa
Add on
Add up
Ask around/round

A
dodat, přidat
sečíst, spočítat výsledek, dávat smysl
pozvat, zvát na návštěvu, ptát se, dotazovat se, poptávat se, vyptávat se kolem

Boil over
Bend down
Book in
Branch out
Break away
Break into
Break off
Break out
Break throught
Break with
Bring about
Bring along
Bring around/round
Bring back
Bring forward
Bring in
Bring out
Bring up
Bump into
Burst into

B
překypět, stát se nezvladatelným (problém), naštvat se
sehnout se, ohnout, ohýbat se, přehnout se, přehýbat se (např. rohy stránek)
ohlásit, nahlásti příjezd, zamluvit, objednat
rozvětvovat se, větvit se, rozrůstat se (obchod), rozšiřovat
ulomit, utrhnout (křídlo letadla), uprchnout, odloučit se, odtrhnout se
rozlámat, rozlomit na menší části, vloupat, utrhnout
odlomit, ulomit, ukončit, přerušit, odmlčet, přerušovat práci
vydechnout, vyfukovat, vyjadřovat, říkat jedním dechem
ukázat se, vyskočit na oblohu, prolomit, učinit pokrok
rozloučit se, rozejít se, skončit s přáteli, se životem
zapříčinit, způsobit, přivodit, dosáhnout
přinést, přivést s sebou
přivést (na místo), přesvědčit, přivést k vědomí, změnit směr
vzít zpět, přinést, vyvolávat, navrátit (zdraví), vrátit se do praxe
přinést, přivést do předu, předložit, uvést, navrhnout řešení
přinést, přivést dovnitř, sklidit úrodu, přijít s myšlenkou
vytáhnout, vyndat, dát, přisnést ven, ukázat, přivést na světlo
přivést, přinést na horu, vynést, vychovávat dítě, zmínit se o něčem
narazit do člověka, přemětu, narazit na někoho, náhodou někoho potkat
vpadnout, přiřítit se, vřítit se, vloupat se do, vniknout násilím do, propuknout

Call in
Call off
Call on
Camp out
Care for
Carry out
Catch on
Catch out
Climb down
Close down
Cloud over
Come after
Come along
Come apart
Come around/round
Come back
Come back to

C
zastavit se, stavit se, zavolat, volat dovnitř, pozvat, zavolat, pozvat , přizvat
vyvolávat, předčítat, odvolat, zrušit, zavolat zpátky
navštívit (služebně), vykonat návštěvu, zrušit (fotbal), odvolat (pátrání)
tábořit, stanovat, žít, pobývat, bydlet s někým
mít rád, starat se o, dbát, mít ohled na něco, rád si vzít
vynést, vyvést, uskutečnit, provést, vyřídit, splnit (povinnosti)
chytit se, chytnout se, ujmout se, stát se populárním, přichytit se, mít úspěch
nezastihnout, nechytit, vyřadit ze hry, vyautovat
slézt, sestoupit (horolezci), ustoupit (argumentům, požadavkům, názoru)
zavřít (obchod, továrnu), uzavřít, ukončit, končit vysílání, blížit se, nastávat
zatáhnout se, zamračit se (obloha), zastínit, zastřít, zakalit, zamlžit, zachmuřit
hnát se za , přijít po, následovat, útočit
přijet, přijít, dorazit, jít jítk kolem, Pospěš si!
rozpadnout se, rozejít
obejít, objet, přijít k sobě, zajít, stavit se
vrátit se, jít zpět
vráti se k někomu, na (místo), do (města), vracet se, vybavovat se
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Come down
Come down to
Come forward
Come from
Come home to
Come into/in
Come on
Come out
Come out of
Come over
Come throught
Come to
Come towards
Come up
Come up to
Cool down
Cool off
Count on
Cross off
Cross out
Cross over
Cut across
Cut back
Cut off
Cut off
Cut through
Cut up
Change into

sejít dolů, přijít dolů, slézt, uklidnit se, klesnout, onemocnět
sejít, sestoupit k někomu, dosahovat, sahat k, dostat se k podstatě
vykročit do předu, předstoupir, hlásit se, objevit se
přijet, dorazit, pocházet od (někud)
vrátit se domů k, dojít, ujasnit se, ozřejmit se někomu
vstoupit, zdědit peníze, účasnit se
postoupit dopředu, následovat, jít, cestovat, být na řadě, Pospěš! Dělej!
vyjít, vycházet, vypadnout, vypadávat, pustit praním, ukazovat se, objevovat se
odejít, vyjít z budovy, vycházet, vyplívat
přijít na návštěvu
projít, procházet, dorazit, přežít
probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí, spravit se nálada, dát se dohromady
pojď ke, přijít k, přijet k
růst, vycházet, stoupat, přijít nahoru, vynořit se, stavit se, zvedat se, vzejít
dosahovat, sahat po, dosahovat, sahat k, na, přiblížit se, přistoupit k někomu
ochladit, zchladit, uklidnit, zchladit, ochladnout (horké hlavy, vztah), vystřízlivět
ochladit, zchladit, uklidnit, zchladit, ochladnout, snížit nasazení
spoléhat se, spolehnout se, důvěřovat
odškrtnout přeškrtnout , vyškrtnout (ze seznamu)
vyškrtnout, přeškrtnout
přejít přes ulici, přejet, přeplavat, přeplout, přestoupit
zkráti si cestu, vzít to přez, rušit (rozhovor), dělit se, rozcházet se v (názorech)
prořezat, ořezat (keř), vracet se do minulosti, zarazit se prudce, zkrátit slovo
uříznout, useknout, odseknout, přerušit (vyprávění), odstranit, vydědit
uříznout, odříznout, useknout, přerušit, odstranit, zastavit, přestat dávat peníze
prostříhnout, proříznout, prosekat se (lesem), zkrátit, vynechat (formality)
rozřezat, rozkrájet, poranit, zranit, vystačit, být dost, zničit
převléknout se do jiných šatů, přeměnit, proměnit (žábu v princeznu)

Die down
Double back
Doze off
Drag on
Dress up
Drink to
Drop back

D
(rostliny) odumřít, uschnout (ale přežít), zanikat, utichat, ustávat, dohořívat
vrátit se stejnou cestou, přeložit napůl
zdřímnout si, schrupnout si, dřímat, klímat
táhnout, vléci (člun na břeh), vléci se, vláčet se, protloukat se, vláčet životem
obléci se slavnostně, vystrojit, vyšňořit, přestrojit, nastrojit se, vyrovnat do řady
připít někomu, něčemu
spadnout zpátky (míč ze střechy), hodit, upustit zpátky, klesnout zpátky

Eat into
Eat out

E
zažírat se do, dělat, udělat díru (do rodinného rozpočtu), trápit, sužovat
jíst venku (restaurace, kancelář,…)

Fall apart
Fall away
Fall behind

F
rozpadnout se, rozbít se na kusy, zkrachovat (firma)
odpadnout, utrhnout se, spadnout, klesnout, zhoršovat se
zůstávat po zadu, zaostávat, zpozdit se, zhoršit se
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Fall for
zamilovat se, velice si oblíbit, skočit na (chyták)
Fall off
spadnout z, odpadnour, upadnout z
Fall out
vypadnout z (okna), být hnán, poháněn, Rozchod!
Fall over
spadnout , upadnout, složit se, jít k zemi, spadnout z, přepadnout
Fall throught
spadnout, propadnout zkrz, skončit fiaskem
Fight back
bránit se, vrátit ránu, bránit názor, čelit rozhodnutí, potlačit, přemoci
Fill in
zaplnit, zasypat, vyplnit dotazník, doplnit, vepsat
Fill up
naplnit, zaplnit se (jezero), natankovat, zabrat čas, zaplnit stránku
Find out
nenajít, nezastihnout doma, zjistit, odhalit, přijít na něco, odhalit, vyvolat
Fool about/Fool around
hrát si, blbnout, ztrácet, marnit, mařit hloupě čas

Gather around/round
Gather up
Get about
Get ahead
Get along
Get around/round
Get at
Get away
Get away with
Get back
Get by
Get into/in
Get off
Get on with
Get out
Get together
Get up
Give away
Give back
Give in
Give off
Give up
Go about
Go against
Go ahead
Go along
Go around/round to
Go away
Go back
Go back to
Go down
Go down to
Go for
Go in/into
Go off

G
sejít se, shromáždit se, shluknout se okolo, přistoupit blíž, přijít na pomoc
sbírat, sesbírat, posbírat, sebrat (papíry), stáhnout, napnout (svaly)
cestovat, jezdit, dopravovat se, pohybovat se, šířit zprávy
dostat se do vedení před ostatní, přivést k úspěchu
postoupit, dotat se dál, vzít, poslat, stárnout, utíkat (čas)
jezdit, cestovat, dopravovat se po, obejít, obcházet, vyhnout se, přesvědčit
dostat se, dosáhnout na, dobrat se, přijít na, zjistit, pustit se do práce
odejít, vzdálit se, mít udělat si (prázdniny), vyrazit, vystartovat
odejít, odejet, vzdálit se, utéci, uprchnout, zmizet s lupem
dostat se zpátky, ustoupit, pohnout se , hnout se, jít dozadu, vrátit se
projít, projet, dostat se kolem, přes, obejít se, vystačit si
dostat se , vstoupit, vejít, nastoupit, jít do, dostat se do, vjet něco do
dát pryč, sundat, sdělat, stáhnout, svléci, slézt, sestoupit, jít pryč, odstranit
nastoupit, nasednout s něčím, dařit se, vést si, postoupit, rozumět si s
dostat se ven, vystoupit, vylézt, vytáhnout, odstranit, vyzvednout
dát, sebrat, poshánět dohromady, sejít se, setkat se, svolat, spojit se
dostat se do nahoru, vylézt, vstát (ze země, židle), zbudovat
rozdat, udělit, prozradit, odhalit, udat, zmařit šanci
vrátit peníze, vracet, odrážet
odevzdat, zapsat, nahlásit
vydávat, vypouštět (kouř, pach)
vzdát se, nechat, zanechat (kouření), odejít (z práce), vzdát (pokus)
cestovat, jet někam, rozšiřovat (zprávu), pustit se do něčeho
stavět se, jít proti (někomu), oponovat, neřídit se (radou, zvykem)
jít, jet napřed, dopředu, dál, pokračovat, Začni! Dej se do toho!
jít, jet spolu, doprovázet, stát si, vést, Běž pryč!, Odejdi!, Zmiz!
obklopovat, obepínat, obejmout, obemknout, hnát se, vést kolem
odejít, odcházet, odjet, ustat, přestat, utišit se, utéci, utíkat, ztratit (kamaráda)
ustoupit, ustupovat, vrátit se, jít zpárky, zabírat prostor
vrátit se, vracet se do,k, sahat, táhnout se až k, vrátit se k, sahat do minulosti
sestoupit, sestupovat, sejít dolů, sehnout, kleknout si, být spolkunut
sejít, scházet, jít dolů, opadnout, dosahovat k, zasahovat do, potopit se na
jít se projít, jít, jet, zajít, zajet, usilovat, prodávat se, jít za cenu
vejít, vstoupir, jet dovnitř, vejít se, dostat se, jít dovnitř, zajít za mraky
odejít, utéci, odejít z jeviště, ustat, přestat, odeznít
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Go on
Go on to
Go out
Go out of
Go past
Go throught
Go up
Go up to
Go without
Grow on
Grow up

jet dál, běžet, táhnout se dál, jet v před, napřed, uběhnout (čas)
jet, jít, pokračovat dál do, zajet k, přejít k, dát se, pustit se do, přesunout se
vycházet ven, odejít, vyjít, vydat se, vyslat, zhasnout, utrácet
jít, odcházet, odejít, vyjít, vycházet, odjet, odjíždět, opustit, ztratit se z
jít, projít, projít kolem, ubíhat, utíkat, plynout čas, dostat se, přerůst někoho
prijít , projet (jehla), být schválen, přijat (zákon), dokončit, obnosit
vyjet, lézt, šplhat, vyšplhat, stoupat, zvýšit, být stavěn, jít nahoru (cena)
vyjet, vyjít, vystoupar, vyšplhat, jít nahoru do, přeladit na, postoupit do
obejít se bez, vystačit si bez, cestovat bez (něčeho, někoho)
růst na stromě, začít se někomu líbit, zalíbit se, získat si někoho, stát se zvykem
růst, vyrůst, dospívat, vniknout, vzejít (zvyk)

Head for
Hold in

H
mířit, mít namířeno do, směřovat, blížit se k, koledovat si, říkat si o
držet zatažené, zastrčené, zatáhlé, vpadlé (břicho), přitáhnout uzdu, krotit

join in

J
účastnit se, být při tom, přidat se, připojit se

Keep to
Knock down
Knock over

K
jít, jet, držet se stranou, držet se tématu, nenechat odbočovat od tématu, držet
svalit, porazit, srazit, převrhnout, zbourat (budovu), rozebrat, přiklepnout v aukci
převrhnout, zvrhnout, shodit člověk něco, srazit, porazit, vyrazit dech, šlohnout
L

Lead away
odvádět, odvést
Lead out
vyvést, vést, jít první v čele, povzbudit
Leave out
nechat venku, nechat připravené, vynechat, nezapočítat, opomenout uvést
Lie down
ležet, lehnout si , natáhnout se, ulehnout
Live down
odpykat, odčinit, pykat za něco
Live for
žít po dobu, žít pro něco (hudbu, rodinu)
Live off
žít o chlebu, žít na něčí účet
Live through
přežít (noc, válku), prožít, zažít
Live with
žít, bydlet s někám, žít s nepříjemnými myšlenkami
Look after
starat se o, pečovat o, oddělat někoho, dívat se za něčím
Look ahead
dívat se před sebe do dálky, dívat se, vídět do předu budoucnost
Look around
rozhlédnou se kolem
Look at
dívat se na
Look down on
shlížet (na něco se shora dolů), dívat se na něco, někoho spatra
Look for
hledat, čekat někoho, koledovat si o
Look forward to
těšit se na něco, očekávat (odpověď)
Look interesting/strick
vypadat zjímavě/přísně
Look into
dívat se, podívat se po, vyšetřovat, hledat odpověď
Look like
vypadat jako
Look out
dívat se, podívat se , vyhlédnout ven, dohlížet, Dej pozor!
Look over
přehlédnout, přehlížet, prohlédnout, prozkoumat, přezkoušet
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Look throught
Look up

prohlédnout si, prozkoumat, projít si, dívat se zkrz, přehlédnout
vzhlédnout, prohlédnout, podívat se vzhůru, lepšit se, hledat (kniha)

Make for
Make off
Make out
Make up
Make up with
Move over

M
dělat, vyrábět, zhotovovat pro, vyrazit k domovu, zaútočit
spěšně odejít, vzdálit se
vypsat, sepsat, sestavit, vyplnit, rozeznat, pochopit, dařit se, chodit s
vymyslet, položit, nahradit, maskovat (líčit), tvořit
vytvořit, udělat s někým, s něčím
posunout se, poposednout si, uvolnit, přenechat místo

Pay back
Pay in
Pay off
Pay out
Pay up
Pick up
Pull apart
Pull down
Pull in
Pull over
Pull throught
Push around/round
Push over
Put away
Put down
Put forward
Put off
Put on
Put together
Put up
Put up with
Puzzle over

P
vrátit půjčku, oplatit, vrátit žert
vložit peníze, učinit vklad
splatit dluh, vyrovnat účty, srovnat staré účta, podplatit
vyplácet, utrácet peníze, vyplatit úspory, oplatit, vrátit
zaplatit, splatit (dluh neochotně)
sebrat, sbírat, zvednout, vyzvednout, vzít si, přibírat, nabírat pasažery, svést
roztrhat, rozpadnout se, rozlomit se, strhat, rozcupovat
stáhnout dolů (rolety), tahat dolů, zbourat, porazit nemoc, srazit na kolena
vytáhnout, vtáhnout, zatáhnout dovnitž, dorazit, přijet, přerušit cestu
jet, zajet, uhnout se na stranu
protáhnout se, postavit na nohy (nemocného), vyváznout z něčeho
poroučet, komandovat
srazit, převrátit
odložit, odstavit, sklidit, uložit, spořádat (sníst), schovat stranou
položit, postavit, položit, snížit, vyložit, vysadit z vozidla, přistát
postrčit, posunovat dál, pohnout dopředu
odložit, svléci, vyložit, vysadit z auta, vypnout (světlo)
položit, postavit, umístit, zapnout (světlo), obléci si, přibrat
spojit, složit, dát dohromady, sestavit
zvednout, vynést, postavit, umístit, vtyčit, zvýšit cenu
zvednout, zdvihnout pomocí něčeho, nocovat, přespávat
lámat si nad něčím hlavu, luštit něco

Roll around
Rush in
Rush off
Rush to

R
kutálet, koulet, válet, valit
vpadnout, vrazit, přiřítit se, vřítit se
vyřítit se, pásit hnát se, řítit se spěchat pryč, vyjet, udělat spěšně
hnát se, uhánět, řítit se pádit, spěchat k, do, ve spěchu, tryskem

See to
Sell off
Send away
Send back

S
doprovodit, ukázat cestu, vystačit se zásobami, podívat se na (učivo)
rozpordat, rozprodávat, prodávat pod cenou
posílat pryč, poslat, propusti ze služeb
poslat zpět, vrátit
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Send off

odeslat poštou, poslat, posílat pryč, vypravovat, vypravit do, vyprovodit

Settle down

(sypká hmota) usadit se, setřást se, sesednout, usadit se (do křesla), potopit se
(loď), usadit se (zaměstnání, vztah), najít si čas
spokojt se, smířit se s něčím
usadit se, dát se (do deště), usídlit, zvyknout v (práci, škole,místě)
chodit po obchodech (a porovnávat ceny)
provést po městě či domě
vyprovodit, doprovodit ke dveřím
zavřít, zamknout uvnitř, obklopit, sevřít (údolí), zadržet (slovat), zamknout do
posedávat
opřít se v sedě, opřený, stát dál od silnice, sedět, nečinně přihlížet
sednout si, posadit se, usadit se, rozbít tábor, sednout si, posadit se na zem

Settle for
Settle in
Shop around/round
Show around/round
Show out
Shut in
Sit around
Sit back
Sit down
Slow down
Speak up
Stand around/round
Stand back
Stand for
Stand in
Stand out
Stand up
Stay in
Stay on
Stick at
Stick down
Stick onto
Stick out

zpomalit se, zpomalovat (doprava), zpomalit, uvolnit ubrat (životní styl), snížit (výrobu)

mluvit nahlas, hlasitěji, hlasitě, mluvt, hovořit směle, nebojácně
postávat (na autobusové zastávce)
stát dál, ustoupit do zadu, nechat si odstup (od problémů)
postavit se, ustát při, kandidovat, stát si za názorem, snášet, trpět
stát ve (vodě), postavit do, stát, být, ležet v, zůstat v
vystoupit z řady, vyčnívat, stát mimo, Vstupte!
postavit se, vstát, povstat, stát vzpříma, odolávat, nechat čekat (na místě)
stát v, postavit se do, stát, být, ležet v, na, stát zůstávat v (slzy v očích)
udržovat, držet kurs a rychlost, stát na stole, stát, být, ležet
vytrvat v něčem, vydržet, nedat se odradit, váhat
přilepit, nalepit, vlepit, strčit do někoho, zapsat si
přilepit, nalepit na, pochybovat o, rozmýšlet se, zapnout TV
vyčnívat, vystupovat z řady, vystčit, vysunout, roztáhnout
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Jazykové kurzy, firemní výuka, pomaturitní studium, víkendové kurzy, čeština pro cizince

Stick up
Stick up for
Switch off
Switch on
Switch over

Take
Take
Take
Take
Take

after
apart
around/round
away
back

Take in
Take off

vystrčit, vystrkovat, trčet nahoru, vylepit
postavit se za něco, zastat se, dožadovat se práv, hájit práva
vypnout, zhasnout (TV, světlo), zastavit, vypnout (někoho upovídaného)
zaponout, rozsvítit (TV, světlo), zapnout, začít poslouchat, nabudit, vzrušit
přepojit, přepnout, vyměnitt si místa, zaměnit, vyměnit vzájemně, přeměnit
T
vzít si, brát po (lék po jídle), podobat se někomu, být po někom, pustit se za
vzít si stranou, na stranu (soukr. Rozhovor), rozebrat, podasit někoho
vést, vzít (někoho daleko), brát s sebou, provést, vzít (průvodce)
vzít pryč, odstranit, vést pryč, zahnat, odvát, odebrat
vrátit, vzít zpátky, zavést, nazpět, přijmout zpátky, zopakovat si, chtít zpátky
vzít, brát dovnitř, nabírat (vodu), ujmout se, vzít k sobě (sirotka), vzít do, sbírat,
pochopit, rozumět, chápat, věřit, podvést, zúžit (saty), začlenit
sundat, oddělat, sdělat, odstranit, svléknout, odjet, vzletět, udělat výluku, vzít si
volno, parodovat, snížit cenu, shodit (váhu), vystartovat, stáhnout (film)

Take on

vzít, brát na palubu, dovést, dovézt dál, nabrat si, vzít na sebe, pronajmout, přijmout

Take up
Talk over
Talk to
Think up
Throw away
Throw back
Throw down
Tie back
Trip over
Try on
Tune in
Turn around/round
Turn away
Turn back
Turn down
Turn off
Turn out
Turn over
Turn up

zvednout, zdvihnout, sebrat, zanést nahoru, nasáknut, zkrátit (sukni), zabrat čas,
oblíbit si, nabrat cestující, navázat, zdůraznit záležitost
prohovořit, probrat, přemluvit, mluvit
mluvit, hovořit s, k, promluvit si s, vyndat, vyhubovat
vymyslet, přijít na něco, vymyslet, nechat se napadnout (myšlenka,nápad)
vyhodit, zahodit, zbavit se, zahodit, pormarnit, zmařit šanci, zahuhla, spolknout
hodit, házet zpátky, nazpátek, pohodit (hlavou) dozadu, pohnout, odhrnout
shodit, hodit, uvrhnout, mrštit dolů, vrhnout se na zem
zavázat, svázat dozadu (vlasy)
zakopnout o, zakoktat, zkopat (větu), zakopnout o, klopýtnout, zakoktat se
vyzkoušet si, zkusti si (boty, oblečení)
naladit, vyladit (radio), zaujmout, dostat se, uvést (se) do obrazu
otočit se, obrátit se, zlepšit se (obchod), převrátit myšlenku
uchýlit se, odejít, odcházet pyč, odvrátit (útok), zamítnout
ohnout, ohýbat, nahýbat do zadu, vrátit se do zadu (při čtení), změnit názor
ohnout, přehnout, zahnout, postavit, zeslabit, odmítnout
odbočit, zahnout z (silnice), zatáčet, vypnout plyn, propustit, uspat
vypnout, zhasnout, vyhodit, vyhnat, zahodit, vyklidit pokoj, vytvořit
obrátit, převrátit, otočit list, obrátit naruby (při hledání), nastarovat, mít obrat
ohnout, ohýbat, vyhnout, ohrnout, otočit (kartu), založit (kalhoty), zesílit

Wait for
Wait on
Wake up
Watch out
Watch for
Wear off
Wear out

W
čekat na, čekat s obědem, večeří…
čekat dál, moment, Počkej chvíli!
probudit se, vzbudit se, procitnout, stát se, učinit bdělým, ostražitým
dávat si pozor, Dávej pozor!, dávat pozor ve škole
číhat, čekat na něco, někoho, očekávat (autobus)
odřít, sedřít (vzorek na povrchu), ojezdit, vyprchat, ztrácet se
ztratit se, zmizet nošením, opotřebovat, obnosit se, táhnout se čas

Wrap up

zabalit, nabalit, teple se obléci, zabalit se, skončit něco, Mlč! Buď zticha!

