
ÚKOLY pro 8. ročník od 27.4. do 30.4. 

1. úkol - Zopakujte si slovíčka lekce 5 A.  

2. úkol - Pracovní sešit: str. 44 / cv. 1,2 - zkontrolujte si, zda máte doplněná 

správná slova:  2 - have, 3 - have, 4 - has, 5 - have, 6 - has, 7 - has 

3. úkol - Pracovní sešit: str. 44 / cv. 3, 4 - spojte, doplňte 

4. úkol - Tvořte věty podle tabulky (kladné i záporné - HAVEN'T, HASN'T) v 

předpřítomném čase písemně do školního sešitu: 

 

1. Přečetla čtyři anglické časopisy. 

2. Nehráli jste ve škole basketbal. 

3. Cestovali jsme do Afriky. 

4. Nekoupili žádné dárky k narozeninám. 

5. To zvíře žilo za naší skříní na šaty. 

6. Udělala jsem domácí úkol s kamarádkami. 

7. Napsal knihu o létání. 

5. úkol - Vytiskněte si tabulku s nepravidelnými slovesy (viz. níže) a naučte se 
prvních deset modrých.  

Have a nice week full of sunshine.  

Your English teacher 

 



IRREGULAR VERBS 

break broke broken  zlomit, rozbít 

do did done dělat 

find found found najít 

go went gone jít, jet 

have had had mít 

make made made vyrobit 

run ran run běžet 

see saw seen vidět 

steal stole stolen krást 

take took taken vzít 

    

be was / were been být 

buy bought bought koupit 

catch caught caught chytit 

draw drew drawn kreslit 

drive drove driven řídit 

eat ate eaten jíst 

give gave given dát 

hear heard heard slyšet 

lose lost lost ztratit 

write wrote written psát 

    

build built built stavět 

cut cut cut řezat, sekat 

drink drank drunk pít 

get got got dostat 

read read read číst 

send sent sent poslat 

sit sat sat sedět 

speak spoke spoken mluvit 

swim swam swum plavat 

tell told told vyprávět 

    

come came come přijít 

fall fell fallen padat 

feel felt felt cítit  

fly flew flown letět 

forget forgot forgotten zapomenout 

leave left left odejít, opustit 

meet met met potkat 

put put put položit, dát 

say said said říkat 

sell sold sold prodávat 

    



bring brought brought přinést 

choose chose chosen vybrat 

dream dreamt dreamt snít 

hide hid hidden skrýt, schovat 

hurt hurt hurt zranit, bolet 

ride rode ridden jezdit 

sing sang sung zpívat 

sleep slept slept spát 

wear wore worn nosit 

win won won vyhrát 

    

begin began begun začít 

feed fed fed krmit 

freeze froze frozen mrznout 

grow grew grown růst 

hit hit hit zasáhnout, udeřit 

keep kept kept držet 

pay paid paid platit 

ring rang rung zvonit 

shut shut shut zavřít 

spend spent spent strávit 

    

bite bit bitten kousat 

burn burnt burnt spálit 

cost cost cost stát (o ceně) 

sink sank sunk potopit se 

smell smelt smelt vonět, páchnout 

spell spelt spelt hláskovat 

stick stuck stuck (při)lepit 

sweep swept swept zametat 

teach taught taught učit 

understand understood understood rozumět 

    

become became become stát se 

blow blew blown foukat, vát 

fight fought fought bojovat 

know knew known vědět, znát 

shoot shot shot střílet 

spread spread spread šířit 

stand stood stood stát 

think thought thought myslet 

throw threw thrown hodit 

wake woke woken budit 

 

 


