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eOVERVIEW
Printable flash cards included!

What will you find
in this audio eOverview?
●

●

●

100 most common
irregular verbs in full
sentences + Free cut-out flash
cards for each verb group.
English – Czech dictionary in
the end of each verb group.
This pdf overview is fully
audible!

A2-B1 CEFR

Pre-intermediate!
course

Fotokartička a 3 tvary slovesa

IRREGULAR VERBS
1. TVAR =
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HOLÝ INFINITIV
Rozkazovací způsob, str. 7 - 8

●
●

Přítomný čas prostý, str. 8 - 11
●

●

Holý infinitiv v minulém
čase prostém, str. 12
Budoucí čas prostý, str. 13
●

Způsobová slovesa
a holý infinitiv, str. 14

Na každé fotokartičce jsou
3 tvary slovesa a příkladové věty:
… Kliknutím na žlutou šipku přehrajete výslovnost vět.
1.
2.
3.
2. TVAR =

… Pořadové číslo

TVAR PRO MINULÝ
ČAS PROSTÝ

fotokartičky najdete zde:
●

3. TVAR =

Minulý čas prostý,
str. 15 - 16

PŘÍČESTÍ MINULÉ
●

Předpřítomný čas prostý, str. 17 - 21
●

Trpný rod, str. 22

Fotokartička a 3 tvary slovesa
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Skupiny nepravidelných sloves v 1. dílu
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Verb group No.1:

BET / BET / BET

Všechny tři tvary slovesa jsou stejné.

Verb group No.2:

RUN / RAN / RUN

První a třetí tvar slovesa je stejný.

Verb group No.3:

LOSE / LOST / LOST

Druhý a třetí tvar slovesa je stejný.

Jak postupovat? …
1. Podívejte se na fotografii.
2. Klikněte na šipku a poslechněte si tvary slovesa v celých větách.
3. Pokud Vám uniká smysl vět, najděte si česko-anglický slovníček
na konci každé skupiny sloves.

4. Každou větu vyslovte nahlas. Zkuste co nejlépe napodobit výslovnost.
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Verb group No.1: BET

BET / BET / BET

bet
I never bet.

bet
Yesterday I bet $100.

bet
I have never bet
in my life.
Flash card
No.1
page
1

Verb group No.1
Verb group No.1: BURST

BURST / BURST / BURST

burst
Every balloon bursts
from time to time.

burst
Our last balloon
burst yesterday.

burst
This balloon has not
burst yet.
Verb group No.1

Flash card
No.2
page
1

Anglicko – český slovník: Skupina sloves č. 1
1. BET

sázet (se), vsadit (si, se)

●

I never bet.

Nikdy nesázím.

●

Yesterday I bet $100.

Včera jsem vsadil 100 dolarů.

●

I have never bet in my life.

Nikdy v životě jsem si nevsadil.

2. BURST
●

●

●

Every balloon bursts from time
to time.

Každý balónek čas od času praskne.

Our last balloon burst
yesterday.

Náš poslední balónek praskl včera.

This balloon has not burst yet.

Tento balónek ještě nepraskl.

3. CAST
●

●

●

●

●

obsadit (do role)

The casting agency often casts
him in the role.

Castingová agentura ho často obsazuje
do této role.

The casting agency cast him as
a heartbreaker.

Castingová agentura ho obsadila do role
lamače srdcí.

This actor has been cast in the
role recently.

Tento herec byl obsazen do této role
nedávno.

4. COST
●

prasknout

stát (mít cenu)

This new shirt costs less than
last week.

Tato nová košile stojí méně než minulý
týden.

This new shirt cost a fortune
last week.

Tato nová košile stála minulý týden
'majlant'.

This new shirt has cost him
a fortune.

Tato nová košile ho stála 'majlant'.
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Prohlášení …
... Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno a je
porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkujeme
Vám za respektování tohoto sdělení.
Za Zábavnou angličtinu: Petr a Lenka!
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