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Anotace 
Pracovní listy slouží k zopakování základních informací o specifických 

tvarech nepravidelných sloves v minulém čase a jejich použití 

Autor Mgr. Radek Hasch  

Jazyk Angličtina 

Očekávaný výstup Dokáže správně používat tvary nepravidelných sloves 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- žádné - 

Klíčová slova  Nepravidelná slovesa 

Druh učebního 

materiálu 
Pracovní listy 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 7.-9. ročníku 

Stupeň a typ 

vzdělávání 
základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková 

skupina 
12/15 let 

Celková velikost 139 kB 



 

NEPRAVIDELNÁ 

SLOVESA 

( 2. část – L-Z) 

 
Tři základní tvary: 

a) přítomný čas 

b) minulý čas 

c) preteritum 

 

Použití tvarů minulého času 

 

Příklady použití 
 

 

 

 

 

 



 

infinitiv minulý čas perfectum překlad 

leave left left opustit, odjet 

let let let nechat 

lie lay lain ležet 

lose lost lost ztratit 

make made made dělat 

mean meant meant znamenat 

meet met met potkat 

pay paid paid platit 

put put put položit 

read read read číst 

ride rode ridden jezdit 

ring rang rung zvonit 

run ran run běžet 

say said said říkat 

see saw seen vidět 

sell sold sold prodávat 

send sent sent poslat 

show showed shown ukazovat 

sing sang sung zpívat 

sit sat sat sedět 

sleep slept slept spát 

speak spoke spoken mluvit 

stand stood stood stát 

swim swam swum plavat 

take took taken brát, vzít 

teach taught taught vyučovat 

tell told told říci, povědět 

think thought thought myslet 

understand understood understood rozumět 

wear wore worn nosit 



TVAR MINULÉHO  

ČASU 
 

- používáme pro vyjádření   

tvaru minulého času    

prostého. 

 

 

Příklady: 
 

Leave 

I left school.               Odešel jsem ze 

školy. 

 

Lose 

He lost the keys.         Ztratil klíče. 

 

Read 



She read this book.     Přečetla tu knihu. 

See 

We saw it.                  Uviděli jsme to. 

 

Tell 

They told us…            Řekli nám…. 

 

Understand 

I understood it.           Rozuměl jsem tomu. 

 

Meet 

He met me.                 Potkal mě. 

 

Run 

They ran away.           Utekli. 

 

Put 

We put it on the desk. Položili jsme to na.. 

 

Take 

She took the money.   Vzala si peníze. 



 
Doplň slovesa ve správném tvaru 

 

-Yesterday we ……….. (swim) in the river. 

- I ……… (read) a letter. 

- You ………(leave) home. 

- They ……..(say) it was super. 

- I ………….(understand) all words. 

- We ……….(sing) an English song. 

- He ………..(speak) French very well. 

- Every day she ………(sleep) from 9 pm. 

- I ………(sit) down on the chair. 

- Last week they ………(sell) thein house. 

- They ……….(make) many new things. 

- In the war they ……….(lose) all friends. 

 

 

 
                                                                        http://animalrights.webz.cz/opice19.jpg 

 

 

 

 I know it! 

http://animalrights.webz.cz/opice19.jpg


Doplň chybějící tvary 

 

 

 

potkat    

 pay   

  rode  

   sent 

spát    

 stand   

  taught  

   thought 

ležet    

 wear   

 

 

 

Don´t worry, be happy! 


