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Lektorka a milovnice jazyků  
Učím své studenty mluvit anglicky, německy nebo francouzsky  

 

 

 

 

 

 
Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo 
poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením 
autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování 
tohoto sdělení. 
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Můj milý studente, přeji krásný den,  

Připravila jsem pro Vás několik tabulek se základními 
nepravidelnými slovesy.  

Jestli se chcete nepravidelná slovesa naučit, PRAVIDELNĚ trénujte, 
třeba tak, že si tabulky vytisknete, vezmete tužku, doplníte a 
zkontrolujete s původní tabulkou. Doplňte si výslovnost, vytvořte si 
vzorové věty, učte se pravidelně ALESPOŇ 5 MINUT DENNĚ, i víc   

  

Chtěla jsem, aby mí studenti naučili základní anglické časy, měli vše 
připravené a trénovali denně pravidelně, proto jsem pro ně 
vytvořila cvičebnice pro základní anglické časy. Každá cvičebnice 
obsahuje mnoho cvičení k protrénování daného času, překladových 
cvičení, součástí jsou i mé oblíbené jazykové drilovací kartičky.     

 

Mé učební materiály často používají slovo „5 minut denně“, 
neznamená to, že se naučíte jazyk za 5 minut, ale že uspěje ten, kdo 
se bude jazyku pravidelně věnovat, opakovat si, alespoň 5 minut 
denně. Samozřejmě můžete i déle :) 

 

Smyslem jazyka není vyplňování cvičení, ale jeho aktivní používání, 
proto si např. přehrávejte rozhovory, čtěte zajímavé články, 
dopisujte, poslouchejte filmy, hudbu. AKTIVNĚ JAZYK POUŽÍVEJTE.  
Znalost gramatiky by měla sloužit jako rámec, do kterého se zasazuji 
další složky.  

 

Přeji mnoho úspěchů při studiu a prima dny. 

Take care Jana :)  

PS: Už máte všechny materiály ZDARMA, které jsem pro své 
studenty připravila? 

PPS: Znáte Facebookovou stránku Jazyků se nebojíme, mluvíme a 
rozumíme? Najdete zde spousty zajímavých slovíček, testů, odkazů. 
Připojte se :)  

http://jana-sandova.cz/zakladni-anglicke-casy/
http://jana-sandova.cz/jak-se-naucit-mluvit-lepe-v-cizim-jazyce/
http://jana-sandova.cz/ucit-se-jazyk-znamena-mluvit/
http://jana-sandova.cz/dopisovani/
http://jana-sandova.cz/jak-se-naucit-mluvit-lepe-v-cizim-jazyce/
http://jana-sandova.cz/materialy-zdarma/
https://www.facebook.com/Jazyk%C5%AF-se-neboj%C3%ADme-Mluv%C3%ADme-a-rozum%C3%ADme-1691366654472753/
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Nepravidelná slovesa 

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Be was/were been být 

Become became become stát se 

Begin began begun začít 

Bet bet bet sázet, vsadit se 

Blow blew blown vanout, foukat 

Break broke broken zlomit, rozbít 

Bring brought brought přinést, přivést, … 

Build built built stavět 

Buy  bought  bought koupit 

Can could been able to moci/umět 

Catch caught caught chytit, stihnout spoj 

Choose chose chosen vybrat 

Come came come přijít, přicházet, pocházet 

Cost cost cost stát (o ceně) 

Cut cut cut řezat, stříhat, 

Do  did done dělat 

Draw drew drawn kreslit, rýsovat 

Drink drank drunk pít 

Drive drove driven řídit, jet, zavézt, pohánět 

Eat ate  eaten jíst 

Fall fell Fallen padat 

Feed  fed fed krmit 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Feel  felt felt cítit 

Find found found najít, nacházet, shledávat 

Forget forgot forgotten zapomenout 

Get got got/gotten dostat 

Give gave given dát 

Go went gone jít 

Grow grew grown růst, pěstovat 

Have had had mít 

Hear heard heard slyšet 

Hide hid hidden skrýt, schovat se,  

Hit hit hit bít, tlouci, udeřit, bouchnout  

Hold held held držet 

Keep kept kept zůstat držet 

Know knew known vědět, znát 

Learn learnt/learned learnt/learned učit se/dozvědět se 

Leave left left odejít, opustit, zanechat 

Lend lent lent půjčit (někomu) 

Let let let nechat, dovolit 

Lose  lost lost ztratit, prohrát 

Make made made dělat, vytvářet 

Meet met met sejít se, setkat se, seznámit 
se 

Pay paid paid platit 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Put put put položit 

Read read read číst 

Ride rode  ridden jet (obkročmo) – na kole, 
motorce, koni 

Ring rang rung zvonit, zavolat, zatelefonovat 

Run ran run běhat, běžet, utíkat 

Say said said říkat 

See saw seen vidět 

Sell sold sold prodávat 

Send sent sent poslat 

Shake shook shaken (za)třást, třepat,   

Shoot shot shot střelit, střílet 

Show showed shown ukázat, znázorňovat 

Sing sang sung zpívat 

Sit sat sat sedět 

Sleep slept slept spát 

Speak spoke spoken mluvit 

Spell spelled/spelt spelt hláskovat, spelovat 

Spend spent spent trávit čas, utrácet peníze 

Stand stood stood stát 

Steal stole stolen krást 

Swim swam swum plavat 

Take took taken vzít, brát, trvat 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Teach taught taught učit 

Tell told told říci, sdělit, oznámit 

Think thought thought myslet 

Throw threw thrown hodit, házet 

Understand understood understood rozumět, chápat,  

Wake woke woken vzbudit 

Wear wore worn nosit, mít na sobě 

Win won won získat, vyhrát 

Write wrote written psát 
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Nepravidelná slovesa – 1 Doplňte tabulku 

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Be   být 

Become   stát se 

Begin began   

  bet sázet, vsadit se 

Blow  blown  

Break  broken  

 brought  přinést, přivést, … 

Build built   

  bought koupit 

Can could   

  caught chytit, stihnout spoj 

Choose   vybrat 

Come  come  

Cost   stát (o ceně) 

Cut  cut  

Do  did   

  drawn kreslit, rýsovat 

Drink   pít 

Drive  driven  

 ate   jíst 

Fall   padat 

 fed fed  



 

 

9 Nepravidelná slovesa 

© 2018 www.jana-sandova.cz                 

 

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

 felt  cítit 

Find  found  

 forgot  zapomenout 

Get got   

  given dát 

Go went   

  grown růst, pěstovat 

 had  mít 

Hear   slyšet 

Hide hid   

Hit hit hit bít, tlouci, udeřit, bouchnout  

 held held  

Keep   zůstat držet 

Know  known  

Learn learnt/learned   

  left odejít, opustit, zanechat 

Lend lent   

Let   nechat, dovolit 

  lost ztratit, prohrát 

Make made   

  met sejít se, setkat se, seznámit 
se 

Pay   platit 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

  put položit 

Read read   

  ridden jet (obkročmo) – na kole, 
motorce, koni 

Ring  rung  

Run   běhat, běžet, utíkat 

 said said  

 saw  vidět 

 sold sold  

Send sent sent poslat 

Shake shook   

Shoot   střelit, střílet 

 showed shown  

Sing   zpívat 

 sat sat  

 slept  spát 

  spoken mluvit 

Spell   hláskovat, spelovat 

Spend spent   

  stood stát 

Steal stole   

Swim   plavat 

 took taken  
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Teach taught   

Tell   říci, sdělit, oznámit 

 thought thought  

 threw  hodit, házet 

Understand   rozumět, chápat,  

 woke woken  

Wear   nosit, mít na sobě 

Win won   

  written psát 
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Nepravidelná slovesa- 2- doplňte tabulku  

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Be    

Become    

Begin    

Bet    

Blow    

Break    

Bring    

Build    

Buy     

Can    

Catch    

Choose    

Come    

Cost    

Cut    

Do     

Draw    

Drink    

Drive    

Eat    

Fall    

Feed     



 

 

13 Nepravidelná slovesa 

© 2018 www.jana-sandova.cz                 

 

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Feel     

Find    

Forget    

Get    

Give    

Go    

Grow    

Have    

Hear    

Hide    

Hit    

Hold    

Keep    

Know    

Learn    

Leave    

Lend    

Let    

Lose     

Make    

Meet    

Pay    
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Put    

Read    

Ride    

Ring    

Run    

Say    

See    

Sell    

Send    

Shake    

Shoot    

Show    

Sing    

Sit    

Sleep    

Speak    

Spell    

Spend    

Stand    

Steal    

Swim    

Take    
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

Teach    

Tell    

Think    

Throw    

Understand    

Wake    

Wear    

Win    

Write    
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Nepravidelná slovesa 3 – doplňte tabulku  

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

   být 

   stát se 

   začít 

   sázet, vsadit se 

   vanout, foukat 

   zlomit, rozbít 

   přinést, přivést, … 

   stavět 

   koupit 

   moci/umět 

   chytit, stihnout spoj 

   vybrat 

   přijít, přicházet, pocházet 

   stát (o ceně) 

   řezat, stříhat, 

   dělat 

   kreslit, rýsovat 

   pít 

   řídit, jet, zavézt, pohánět 

   jíst 

   padat 

   krmit 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

   cítit 

   najít, nacházet, shledávat 

   zapomenout 

   dostat 

   dát 

   jít 

   růst, pěstovat 

   mít 

   slyšet 

   skrýt, schovat se,  

   bít, tlouci, udeřit, bouchnout  

   držet 

   zůstat držet 

   vědět, znát 

   učit se/dozvědět se 

   odejít, opustit, zanechat 

   půjčit (někomu) 

   nechat, dovolit 

   ztratit, prohrát 

   dělat, vytvářet 

   sejít se, setkat se, seznámit 
se 

   platit 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

   položit 

   číst 

   jet (obkročmo) – na kole, 
motorce, koni 

   zvonit, zavolat, zatelefonovat 

   běhat, běžet, utíkat 

   říkat 

   vidět 

   prodávat 

   poslat 

   (za)třást, třepat,   

   střelit, střílet 

   ukázat, znázorňovat 

   zpívat 

   sedět 

   spát 

   mluvit 

   hláskovat, spelovat 

   trávit čas, utrácet peníze 

   stát 

   krást 

   plavat 

   vzít, brát, trvat 
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

   učit 

   říci, sdělit, oznámit 

   myslet 

   hodit, házet 

   rozumět, chápat,  

   vzbudit 

   nosit, mít na sobě 

   získat, vyhrát 

   psát 
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Nepravidelná slovesa – 4 – Doplňte tabulku  

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

  been  

  become  

  begun  

  bet  

  blown  

  broken  

  brought  

  built  

  bought  

  been able to  

  caught  

  chosen  

  come  

  cost  

  cut  

  done  

  drawn  

  drunk  

  driven  

  eaten  

  fallen  

  fed  
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

  felt  

  found  

  forgotten  

  got/gotten  

  given  

  gone  

  grown  

  had  

  heard  

  hidden  

  hit  

  held  

  kept  

  known  

  learnt/learned  

  left  

  lent  

  let  

  lost  

  made  

  met  

  paid  
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

  put  

  read  

  ridden  

  rung  

  run  

  said  

  seen  

  sold  

  sent  

  shaken  

  shot  

  shown  

  sung  

  sat  

  slept  

  spoken  

  spelt  

  spent  

  stood  

  stolen  

  swum  

  taken  
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

  taught  

  told  

  thought  

  thrown  

  understood  

  woken  

  worn  

  won  

  written  
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Nepravidelná slovesa – 5 – doplňte tabulku  

Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

 was/were   

 became   

 began   

 bet   

 blew   

 broke   

 brought   

 built   

 bought    

 could   

 caught   

 chose   

 came   

 cost   

 cut   

 did   

 drew   

 drank   

 drove   

 ate    

 fell   

 fed   
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

 felt   

 found   

 forgot   

 got   

 gave   

 went   

 grew   

 had   

 heard   

 hid   

 hit   

 held   

 kept   

 knew   

 learnt/learned   

 left   

 lent   

 let   

 lost   

 made   

 met   

 paid   
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

 put   

 read   

 rode    

 rang   

 ran   

 said   

 saw   

 sold   

 sent   

 shook   

 shot   

 showed   

 sang   

 sat   

 slept   

 spoke   

 spelled/spelt   

 spent   

 stood   

 stole   

 swam   

 took   
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Infinitiv 

Infinitive 

Minulý čas 

Past simple 

Příčestí trpné 

Past 
participle 

Český překlad 

 taught   

 told   

 thought   

 threw   

 understood   

 woke   

 wore   

 won   

 wrote   

 


