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Sloveso GET a jeho základní významy a funkce  

Přepis lekce angličtiny pro věčné začátečníky až mírně pokročilé ze dne 21.05.2021 
 

VIDEOLEKCI NAJDETE NA: https://www.youtube.com/watch?v=8p1ATIw5L8Y&t=46s 

AUDIOLEKCI NA:   https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/get-anglictina-cviceni.mp3 

 

 

 

GET - dostat 
 

dát dárek give a present 

dostat dárek get a present 

 

Tvary nepravidelného slovesa GET jsou: GET, GOT, GOT 

 

Zakryjte si pravou část (v angličtině)  a věty psané kurzívou překládejte do angličtiny, nejlépe ústně 

i písemně: 
 

Co jsi dostal k Vánocům. What did you get for Christmas? 

Dostal jsem mnoho / spoustu dárků. I got a lot of presents. 

Myslím, že od něho brzy dostaneš dopis. I think you will get a letter from him soon. 

 

GET - sehnat, získat 
 

David se učí anglicky, aby sehnal / získal lepší práci. David is learning English  to get a better job.   

 

GET – dostat se (někam) 
 

Potřebuji se dostat na letiště. I need to get to the airport. 

Promiňte, jak se mohu dostat do divadla? Excuse me, how can I get to the theatre? 

Po dlouhém boji / úsilí se dostal na vrchol té hory. After a long struggle, he got on the top of the 

 mountain. 

 

GET v předpřítomném čase 
 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 

- něco se stalo v minulosti a má to vliv na současný stav - Např. HE HAS DONE IT. - Udělal to. 

(doslova: Má to uděláno). 

 

Dostal / Získal hodně peněz. He has got / He´s got  a lot of money. 

(Můžete si pomoci: On má získaných hodně peněz.) 

 

Podívej, sehnala jsem / získala jsem tuto knížku. Look, I have got / I´ve got this book. 

(Můžete si pomoci:  Já mám sehnanou / získanou tuto knížku.) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8p1ATIw5L8Y&t=46s
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/get-anglictina-cviceni.mp3
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HAVE GOT – mít       
 

Mám tuto knížku. I have this book. 

 I have got / I´ve got this book. 
 

Má hodně peněz. He has a lot of money. 

 He has got / He´s got a lot of money. 

 

Porovnejte větu v předpřítomném čase s větou se slovesem mít (v hovorové formě): 
 

Dostal / Získal hodně peněz. He has got / He´s got a lot of money. 

Má hodně peněz. He has got / He´s got a lot of money. 
 

Dostal jsem / Sehnal jsem / Získal jsem tuto knihu.   I have got / I´ve got this book. 

Mám tuto knihu. I have got / I´ve got this book.  
 

Vidíte, že obě věty jsou schodné. 

Uvědomte si, že v případě vět se slovesem HAVE GOT  ve významu mít, to slovíčko GOT, které do 

češtiny nepřekládáme, je vlastně TVAR SLOVESA GET. 

 

Dávejte si  POZOR na tvorbu otázek a záporů u vazeb HAVE GOT - mít.   

Zatímco u samostatného slovesa HAVE tvoříme věty tázací i záporné pomocí sloves DO / DOES / 

DON´T / DOESN´T  
 

Např. 

Máš tuto knížku? Do you have this book? 

Nemám tuto knížku. I don´t have this book. 
 

Má John tuto knihu? Does John have this book? 

John nemá tuto knihu. John doesn´t have this book.   
 

U vazeb HAVE GOT - mít, tvoříme OTÁZKU přehozením PODMĚTU a TVARU SLOVESA HAVE: 
 

Máš tuhle knížku? Have you got this book? 

Má tuhle knížku (ona)? Has she got this book? 

Má tvůj bratr tuhle knížku? Has your brother got this book? 

Mají tvoje děti tuhle knížku? Have your children got this book? 

 

A ZÁPOR přidáním záporky NOT za tvar slovesa HAVE: 
 

Nemám tuhle knížku. I have not got / haven´t got this book. 

(Ona) Nemá tuhle knížku. She has not got / hasn´t got this book. 

Můj bratr nemá tuto knihu. My brother has not got / hasn´t got this book. 

Naše děti nemají tuto knihu. Our children have not got / haven´t got this 

 book. 
 

Máš nějaké přátele v Londýně? Have you got any friends in London? 

Ne, nemám žádné přátele v Londýně. No, I haven´t got any friends in London. 
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Mám hodně přátel v Londýně. I have got / I´ve got many / a lot of friends in 

 London. 
 

Má Martin novou práci? Has Martin got a new job? 

Ne, Martin nemá novou práci. No, Martin has not got / hasn´t got a new job. 

Ano, Martin má novou práci. Yes, Martin has got / Martin´s got a new job. 

 

GET - přinést / obstarat / pořídit / koupit 
 

Můžeš mi přinést (vzít / pořídit / objednat)  

nějaký drink? Can you get me a drink?    
 

Jdu nakupovat. Potřebuješ něco? I´m going shopping. Do you need anything? 

Můžeš mi přinést / koupit nějaká jablka? Can you get me some apples? 

 

GET - vazby / slovesa vyjadřující změnu stavu 
 

ženatý, vdaná married 

oženit se, vdát se get married 
 

připravený ready 

připravit se get ready 
 

Připrav se do školy! Get ready for school! 

Připravuji se na ten výlet. I´m getting ready for the trip. 
 

lepší better 

zlepšit se get better 
 

Počasí se zlepšuje. The weather is getting better. 

Jsem si jistá, že se vaše angličtina zlepšuje. I´m sure your English is getting better. 
  

tlustý fat 

ztloustnout get fat 
 

I shouldn´t eat so much chocolate. Neměla bych jíst tolik čokolády. 

I don´t want to get fat. Nechci ztloustnout. 
 

naštvaný / rozzlobený angry 

naštvat se / rozzlobit se get angry 
 

Rozzlobil se, když jsem mu řekla pravdu. He got angry when I told him the truth. 
 

teplý, teplo warm 

oteplit se get warm 
 

Venku se otepluje. It is getting warm outside. 
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další příklady: 
 

chladný / chladno cold 

ochladit se get cold 
 

červený / rudý red 

zčervenat / zrudnout get red 
 

zvyklý na used (to) 

zvyknout si na get used (to)  
 

tma, tmavý dark 

setmět se / stmívat se get dark 
 

světlo, světlý light 

rozdednívat se get light 
 

ztracený lost 

ztratit se get lost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím,  podpořte rozvoj tohoto projektu výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky  

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304 

BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

DAŇOVÝ DOKLAD VÁM RÁDA VYSTAVÍM NA VYŽÁDÁNÍ, e-mail adresa:  zofie.dvorak@tiscali.cz 

Děkuji vám!                                 Jana                             

 

 

 

 
V této lekci jsem použila fotografie z:  www.freeimages.com 
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