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Verb group No.4:

BREAK / BROKE / BROKEN

Ve druhém a třetím tvaru se objevuje "O" a třetí tvar končí -N.

Verb group No.5:

DRIVE / DROVE / DRIVEN

Ve druhém tvaru se objevuje "O," ve třetím "I" a třetí tvar končí -N.

Verb group No.6:

FLY / FLEW / FLOWN

Druhý tvar končí -EW a třetí tvar je zakončen -OWN nebo -AWN.

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.4: BREAK

BREAK / BROKE / BROKEN

break
Don't do it!
You will break your leg!

broke
My brother broke his
leg last year.

broken
I have broken my leg
this week.
Flash card
No.321
page

Verb group No.4
Verb group No.4: CHOOSE

CHOOSE / CHOSE / CHOSEN

choose
Many people choose to
study abroad nowadays.

chose
I chose to study abroad
a few days ago.

chosen
I have already chosen
to study abroad.
Verb group No.4

Flash card
No.331
page
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Verb group No.7:

BITE / BIT / BITTEN

Ostatní nepravidelná slovesa, u nichž třetí tvar končí na -N.

Verb group No.8:

KEEP / KEPT / KEPT

Slovesa, u kterých je druhý tvar shodný se třetím
a zároveň se ve výslovnosti mění dlouhé "É" na krátké "E."

Verb group No.9:

HEAR / HEARD / HEARD

Druhý a třetí tvar je shodný a zároveň se kombinace písmen "EA"
ve druhém a třetím tvaru vyslovuje jinak než v prvním.

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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Petr …
... Lektor angličtiny / jednatel společnosti Zábavná angličtina
●

V tomto e-materiálu: Autor textu „Úvodní slovo“ a části příkladových
vět na fotokartičkách, produkce a intergrace audio souborů.

Lenka
…
Lenka ….
...
angličtiny
/ produktová
manažerka
v Zábavné
angličtině
... Lektorka
Online lektorka
na Zábavné
angličtině
& produktová
manažerka.
V tomto
e-materiálu: Autorka části příkladových vět na fotokartičkách,
V tomto
e-materiálu:
české překlady, grafická úprava a sazba.
Autorka
příkladových vět na fotokartičkách, grafika a sazba.
●

Hanka …
... Lektorka angličtiny / učitelka češtiny pro cizince / korektorka
●

V tomto e-materiálu: Autorka textů „Úvod do gramatické části“
a „Gramatický úvod“.

Connaire …
... CELTA teacher - native speaker / consultant / proofreader
●

V tomto e-materiálu: Korektura anglického textu, jazyková konzultace.
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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!
Copyright 2019 Zábavná angličtina – všechna práva vyhrazena.
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Zdroj použitých fotografií – placené fotobanky: Fotolia / Shutterstock
Grafická úprava a sazba: Lenka
Produkce a integrace audia: Petr
Gramatický úvod: Hanka
Korektura anglického textu: Connaire
Vydává: Zábavná angličtina s.r.o.
Budilova 161/15, 301 00 Plzeň
Najdete nás na:
www.zabavna-anglictina.cz, www.facebook.com/zabavnaAJ
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