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Prehľad
väčšinou stoja za slovesom
nikdy na začiatku vety

PRÍKLADY:
I was looking at him.
I love you, but you don't love me.
She told them the truth.
He is talking to her about it.
They invited us to the party.

Possessive Pronouns
(Privlastňovacie zámená)
OKTAVA ACADEMY

Prívlastkový tvar - pred podstatným menom

.

Samostatný tvar - bez podstatného mena

Reflexive Pronouns (Zvratné zámená)
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Tvorba
privlastňovacie zámeno + -SELF/ -SELVES
podmet je totožný s predmetom

PRÍKLADY:
I was looking at myself in the mirror. (Pozerala som sa na seba v zrkadle.)
Are you enyoing yourself? (Bavíš sa?)
!!!POZOR!!!
He painted him. (Namaľoval ho - niekoho iného.)
He painted himself. (Namaľoval sa - sám seba.)
They love each other. (Milujú sa navzájom - ona miluje jeho a on miluje ju.)
We help one another. (Navzájom si pomáhame - ja pomáham jemu a on mne.)
They looked at themselves. (Pozreli sa na seba - ona na seba a on na seba.)

BY + zvratné zámeno
bez pomoci, sám
She did it by herself. (Urobila to sama.)
I will do it by myself. (Spravím to sám.)

Zdôrazňovacie zámená
zdôrazňujú podmet
preklad: sám, samotný
She herself told me that. (Ona samotná mi to povedala.)
The boss ordered it himself. (Samotný šéf to objednal.)

Interogative Pronouns (Opytovacie zámená)
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Who
kto?
použitie - pre osoby
príklad: Who is calling? Who is that?

Where
kde?
použitie - pre miesto
príklad: Where are you going? Where is your sister?

When
kedy?
použitie - pre čas
príklad: When did she come? When is the concert?

Why
prečo?
použitie - pre príčinu
príklad: Why are you crying? Why is she angry?

What
čo?
použitie - pre vec
príklad: What is that? What is in your hand?

How
ako?
použitie - pre spôsob
príklad: How are you? How can you be so fast?

OKTAVA ACADEMY
... pomáhame dosahovať jazykové ciele

Každý má rovnakú šancu naučiť sa cudzie jazyky. Je jedno, či
máme 15 alebo 50 rokov, či sme študenti, pracujúci, na
dôchodku alebo na materskej, či máme dobré základy z jazyka
alebo nie…
Základom je začať, nájsť si spôsob, ktorý nás bude baviť a
vďaka tomu byť disciplinovaný. A s tým Vám veľmi radi
pomôžeme.

V OKTAVA ACADEMY:
Ponúkame jazykové kurzy na mieru: www.oktava-academy.sk
Robíme neúradné preklady
Vzdelávame prostredníctvom Instagramu: @oktava_academy
Ponúkame e-booky zdarma

