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1 
saw 
We saw him in the hotel.

Amy saw your wife 3 days ago.

My uncle saw it twice.

She saw this man on the street.

And then I saw them.


viděl 
Viděli jsme ho v hotelu. 
Amy viděla tvojí manželku před 3 dny. 
Můj strejda to viděl dvakrát. 
Viděla tohoto muže na ulici. 
A pak jsem je uviděla. 

flew 
I flew to Asia last December.

She flew back to Denmark.

He sold it and flew home.

I flew 4x last year and you?

Birds flew away.


letěl 
Letěl jsem do Asie minulý prosinec. 
Letěla zpět do Dánska. 
Prodal to a odletěl domů. 
Loni jsem letěl 4x a ty? 
Ptáci letěli pryč. 

bought 
She bought this last week.

He bought strange lemonade.

I bought vegetable on the market.

They bought this horse.

You bought a new drone?


koupil 
Ona tohle koupila minulý týden. 
On koupil zvláštní limonádu. 
Koupila jsem zeleninu na trhu. 
Oni koupili tohoto koně. 
Tys koupil nového drona? 



2 
spoke 
I spoke with my uncle.

Tony spoke very quickly.

She spoke with me on Wednesday.

They spoke and it was funny.

She spoke about her wedding.


mluvil 
Mluvil jsem s mým strejdou. 
Tony mluvil velmi rychle. 
Mluvila se mnou ve středu. 
Mluvili a bylo to zábavné. 
Mluvila o své svatbě. 

went 
A dog went with me.

We went by the boat.

She went straight to her bed.

And then we went home.

I only went to the hospital.


šel, jel 
Pes šel se mnou. 
Jeli jsme lodí. 
Šla rovnou do postele. 
A pak jsme šli domů. 
Jen jsem šel do nemocnice. 

swam 
They swam three kilometres.

This man swam in the North Pole.

He swam near sharks.

She never swam in any ocean.

I swam with dolphins.


plaval 
Plavali tři kilometry. 
Tento muž plaval na Severním pólu. 
On plaval blízko žraloků. 
Ona nikdy neplavala v žádném oceánu. 
Plaval jsem s delfíny. 

…


…


…


…




25 
withdrew 
She withdrew everything.

Yesterday I withdrew $50.

I withdrew only €200.

Andrew withdrew from ATM.

I withdrew every second week.


vybral 
Ona vybrala všechno. 
Včera jsem vybral 50 dolarů. 
Vybrala jsem jen 200 euro. 
Andrew vybral z bankomatu. 
Vybíral jsem každý druhý týden. 

hid 
He hid the documents in the basement.

Tom hid the microphone in his jacket.

He hid money under his pillow.

She hid the bottle in the drawer.

I hid all the evidence.


schoval 
Schoval ty dokumenty v suterénu. 
Tom schoval mikrofon v saku. 
Schoval peníze pod polštář. 
Schovala lahev v šuplíku. 
Schoval jsem všechny důkazy. 

meant 
I meant 16, not 60.

We don't know what he meant.

I meant something else.

I meant you, not Gregory.

What his answer meant?


znamenal, myslel, měl na mysli 
Měl jsem na mysli 16, ne 60. 
Nevíme, co on myslel. 
Měl jsem na mysli něco jiného. 
Myslel jsem tebe, ne Gregoryho. 
Co jeho odpověď znamenala? 



26 
forgave 
I forgave him long time ago.

They forgave me small mistakes.

Last year I forgave my father.

And then I forgave her.

You really forgave me everything?


odpustil 
Odpustil jsem mu dávno. 
Odpustili mi malé chyby. 
Vloni jsem svému otci odpustil. 
A pak jsem jí odpustil. 
Tys mi opravdu všechno odpustil? 

caught 
We caught all the balls.

He caught some strange fish.

He caught her before she fell down.

Goalkeeper caught the ball.

She caught a cold.


chytil 
Chytli jsme všechny míče. 
Chytil nějakou zvláštní rybu. 
Chytil jí předtím, než upadla. 
Brankář chytil míč. 
Nastydla se. (Chytila chlad.) 

overcame 
She overcame her fear of dark.

We overcame all obstacles.

I overcame the stress.

King overcame his fear of writing.

Good. You overcame your anger.


překonal, přemohl 
Překonala svůj strach ze tmy. 
Překonali všechny překážky. 
Překonal jsem stres. 
King překonal strach z psaní. 
Dobrý. Překonal jsi svůj hněv. 

zde ukázka končí 
Pokud se vám ukázka líbila:

Pořiďte si Větičky na nepravidelná slovesa. 



slovníček anglicko-český 

b 
bought [bót] = koupil, 1


c 
caught [kót] = chytil, 26


f 
flew [flů] = letěl, 1

forgave [forgejv] = odpustil, 26


h 
hid [hyd] = schoval, 25


m 
meant [ment] = znamenal, myslel, měl na mysli, 25


o 
overcame [ouvrkejm] = překonal, přemohl, 26


s 
saw [só] = viděl, 1

spoke [spouk] = mluvil, 2

swam [svem] = plaval, 2


w 
went [vent] = šel, jel, 2

withdrew [vysdrů] = vybral, 25




slovníček česko-anglický 

c 
chytil = caught [kót], 26


k 
koupil = bought [bót], 1


l 
letěl = flew [flů], 1


m 
mluvil = spoke [spouk], 2


o 
odpustil = forgave [forgejv], 26


p 
plaval = swam [svem], 2

překonal, přemohl = overcame [ouvrkejm], 26


s 
schoval = hid [hyd], 25

šel, jel = went [vent], 2


v 
viděl = saw [só], 1

vybral = withdrew [vysdrů], 25


z 
znamenal, myslel, měl na mysli = meant [ment], 25 



ukázka Větičky na nepravidelná slovesa 
Richard Ludvík

vydavatelství LudvíkRichard - no-book

(www.richardludvik.cz)


© Richard Ludvík

www.richardludvik.cz


	ukázka Větičky na nepravidelná slovesa
	1
	2
	25
	26
	zde ukázka končí
	slovníček anglicko-český
	slovníček česko-anglický

