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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!
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Verb group No.10:

FIND / FOUND / FOUND

Druhý a třetí tvar je stejný a dlouhé "Í" se mění na "OU."

Verb group No.11:

STICK / STUCK / STUCK

Druhý a třetí tvar je shodný a krátké "I" se mění na "U."

Verb group No.12:

SELL / SOLD / SOLD

Druhý a třetí tvar je stejný a koncovka -ELL se mění na -OLD.

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.10: WIND

WIND / WOUND / WOUND

wind
The river winds around
the hills.

wound
The river wound
through a valley.

wound
The river has wound
through the rocks so far.
Flash card
No.771
page
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Na následující stránce najdete …
… anglicko – český slovníček s překladem sloves

a jednotlivých anglických vět uvedených na fotokartičkách
této skupiny!

Vaše …

Flash cards
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Anglicko – český slovník: Skupina sloves č. 10
75. BIND

(s)vázat

●

How did you bind that book?

Jak jsi svázal tu knihu?

●

I bound the book by myself.

Tu knihu jsem svázal sám.

I've never bound a book
before.

Nikdy předtím jsem knihu nesvázal.

●

76. FIND
●

●

●

You will always find me in
a shopping mall.

Vždycky mě najdeš v obchodním domě.

I found something interesting
in this shop.

V tomto obchodě jsem našla něco
zajímavého.

I have finally found you!

Konečně jsem tě našla!

77. WIND
●

●

●

najít

vinout (se)

The river winds around the
hills.

Řeka se vine kolem kopců.

The river wound through
a valley.

Řeka se vinula údolím.

The river has wound through
the rocks so far.

Řeka se doposud vinula skalami.
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Verb group No.13:

BUY / BOUGHT / BOUGHT

Druhý a třetí tvar je shodný a oba končí -OUGHT.

Verb group No.14:

CATCH / CAUGHT / CAUGHT

Druhý a třetí tvar je shodný a oba končí -AUGHT.

Verb group No.15:

DRINK / DRANK / DRUNK

Slovesa, ve kterých se mění samohláska z "I" v infinitivu
na "A" ve druhém tvaru a na "U" ve třetím tvaru.

Verb group No.16:

DO / DID / DONE

Slovesa v šestnácté skupině jsou skutečně nepravidelná slovesa.
Jsou to ta, která nespadají do žádné další skupiny a neřídí se žádnými
pravidly. Jsou to shodou okolností také jedna z nejpoužívanějších
sloves vůbec, takže se je opravdu všechny důkladně naučte se všemi
jejich tvary!
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... Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo
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