NEPRAVIDELNÁ SLOVESA JEDNODUŠE - část 5
Přepis lekce pro mírně pokročilé ze dne 1.7.2021

VIDEOLEKCI NAJDETE NA: https://www.youtube.com/watch?v=FsTPlEQmpSY&t=273s
AUDIOLEKCI NA: https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/drinkdrankdrunk-anglicka-nepravidelnaslovesa.mp3

Anglická slovesa rozdělujeme na PRAVIDELNÁ a NEPRAVIDELNÁ.
PRAVIDELNÁ SLOVESA se tak nazývají, protože tvoří minulý čas i příčestí minulé (trpný tvar) pravidelně, a to
v obou případech přidáním koncovky - ED.
SURPRISE – překvapit
SURPRISED – překvapil
SURPRISED – překvapen

NEED – potřebovat
NEEDED – potřeboval
NEEDED - potřebný

USE - použít
USED - použil
USED – použitý

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA tvoří minulý tvar i příčestí minulé nepravidelně. Proto se je musíte naučit
nazpaměť.

Dnes se podíváme na skupinku:

začít
begin [biˈgin]

began [biˈgæn]

begun [biˈgan]

pít
drink [driŋk]

drank [dræŋk]

drunk [draŋk]

zvonit
ring [riŋ]

rang [ræŋ]

rung [raŋ]

zpívat
sing [siŋ]

sang [sæŋ]

sung [saŋ]

plavat
swim [swim]

swam [swæm]

swum [swam]
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Procvičte si tvary jednotlivých sloves.

1. začít
begin [biˈgin]

began [biˈgæn]

begun [biˈgan]

Zakryjte si pravou část a překládejte do angličtiny (nejlépe písemně):
V Japonsku začíná školní rok v dubnu.

In Japan, the school year begins in April.
The school year begins in April in Japan.

Začalo sněžit v 7 hodin ranního času.

It began to snow / It began snowing at 7 am.

Už to začalo. (A teď to běží / teď se to koná.)

It has already begun. / It´s already begun.

2. pít
drink [driŋk]

drank [dræŋk]

drunk [draŋk]

Neměl bys tolik pít.

You should not / shouldn´t drink so much.

Na tom večírku vypila hodně vína.

She drank a lot of wine at the party.

Kolik jsi toho vypil? (Kolik máš vypito)?

How much have you drunk?

Tom byl úplně opilý.

Tom was completely drunk.

3. zvonit
ring [riŋ]

rang [ræŋ]

rung [raŋ]

Zvonek (u dveří) zvoní.

The doorbell is / ´s ringing.

Zvonek (u dveří) dnes ráno třikrát zazvonil.

The doorbell rang three times this morning.

Zavolala jsi (Brnkla jsi) dnes své matce?

Have you rung your mother (up) today?
Have you rung (up) your mother today?

4. zpívat
sing [siŋ]

sang [sæŋ]

sung [saŋ]
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Jejich dcera moc dobře zpívá.

Their daughter sings very well.

Petr na začátku obřadu zazpíval krásnou
písničku.

Peter sang a beautiful song at the beginning of
the ceremony.

Tuhle písničku zpívá slavný zpěvák. (Doslova:
Tato píseň je zpívána slavným zpěvákem.)

This song is sung by a famous singer.

5. plavat
swim [swim]

swam [swæm]

swum [swam]

Chtěla bych jít plavat.

I would / I´d like to go swimming.

Martin včera uplaval tři kilometry.

Martin swam three kilometres yesterday.

Martin zatím uplaval tři kilometry.

Martin has / Martin´s swum three kilometres so
far.

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.
zofie.dvorak@tiscali.cz
Děkuji vám!

Jana

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

3

