UNIT 27 Reﬂexive pronouns

Hints & clues

1. Někdy mluvím sám se sebou, když
řídím.

1. I sometimes talk to myself when I’m driving.

2. Představ se, prosím.

2. Introduce yourself, please.

3. Nespal se!

3. Don’t burn yourself!

4. Každé ráno se na sebe dívá do
zrcadla.

4. She looks at herself in the mirror every
morning.

5. On se vždy pořeže, když se holí.

5. He always cuts himself when he shaves.

6. Umíš si svůj telefon opravit sám?

6. Can you repair your telephone yourself?

7. Ona myslí jen na sebe.

7. She only thinks about herself.

8. Nedávej si tu nehodu za vinu.

8. Don’t blame yourself for the accident.

9. Posílám si tento dokument, abych
měl kopii.

9. I’m sending this document to myself
to have a copy.

10. Vymalujme ten pokoj sami.

Reﬂexive pronouns jsou zvratná zájmena,
která se do češtiny překládají jako si, se,
sobě, sebe, popř. sám. Ke každé gramatické
osobě patří zvratné zájmeno.
I
you
he
she
it
we
you
they

myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

Používají se v případě, kdy podmět
a předmět ve větě označují stejnou osobu.
V angličtině existuje spousta sloves, která
na rozdíl od jejich českých ekvivalentů
nevyžadují zvratné zájmeno, např.:
to wash
to shave
to feel
to meet
to relax
to concentrate

umýt se
oholit se
cítit se
setkat se
odpočinout si
soustředit se

10. Let’s paint the room ourselves.

11. Oni to udělají sami.

11. They do it themselves.

12. On si nemůže pomoct.

12. He can’t help himself.

13. On neustále mluví sám o sobě.

13. He constantly talks about himself.

14. Moc dobře se nebavím.

14. I’m not enjoying myself.

15. Podívej se na sebe.

15. Look at yourself.

16. Dej si dva týdny.

16. Give yourself two weeks.

17. Ona je na sebe naštvaná.

17. She is angry with herself.
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Věty č. 10 a 11 ukazují použití zvratných
zájmen u činností, které podmět vykoná
sám bez cizí pomoci.
Příslovce constantly (neustále) stojí
stejně jako některá jiná příslovce před
slovesem – a ne za slovesem jako většina
příslovcí.
Zvratná zájmena se často používají
s předložkou by. By + zvratné zájmeno
má v zásadě stejný význam jako příslovce
alone (sám), např.:
I like to be at home alone / by myself. –
Jsem rád doma sám.
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