
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost dalších pěti sloves a slovesa se nauč. Stále si pokuj slovesa již probraná. 

Přinést BRIŋ BRÓT BRÓT 

Dělat DŮ DYD DAN 

Bojovat FAJT FÓT FÓT 

Učit se Lɜ:N Lɜ:NT Lɜ:NT 

Plavat SWIM SWEM SWAM  
 

2.) Školní sešit – zápis: 

VERB + -ING or TO INFINITIVE  
- některá slovesa jsou v angličtině následovaná koncovkou -ING a jiná slovesa zase TO infinitivem 

- slovesa, po kterých jde -ING nebo TO infinitiv se musíš naučit (=tabulka níže)  

 SLOEVSO + -ING: 

I enjoy dancing.  

She doesn’t mind taking the bus to school.  

 SLOVESO + -TO INFINITIVE: 

She offered to buy the tickets for the tennis match. 

He promised to help me with the project.  

VERB + -ING VERB + TO INFINITIVE 

 ENJOY WANT 

FINISH AGREE 

IMAGINE (=představit si) DECIDE (=rozhodnout se) 

MIND (=vadit) PROMISE 

GIVE UP FORGET 

RISK REFUSE (=odmítnout) 

PRACTISE OFFER (= nabídnout) 

MISS NEED 

CAN’T STAND (=nemoct vystát) HELP 
 

- po slovesech LOVE, LIKE, HATE a PREFER můžou následovat obě varianty -ING nebo TO INFINITIVE 

Nebude zde žádný rozdíl ve významu: 

They like eating ice-cream.              She hates doing her homework.  

They like to eat ice-cream.               She hates to do her homework.  

- po slovesu STOP a TRY také můžou následovat obě varianty -ING nebo TO INFINITIVE, ale význam 

bude vždy jiný: 

I stopped eating. = přestal jsem jíst                

I stopped to eat. = zastavil jsem, abych se najedl    

 

Can you try to open the window? I think it's stuck. → pokud za slovesem TRY použijeme infinitiv, 

nevíme, zda se nám daná činnost podaří = o něco se pokoušíme nebo snažíme 

If you're hot, try opening the window. It might help. → pokud naopak za slovesem TRY použijeme 

-ING, víme, že se nám daná činnost podaří, a zajímá nás výsledek 

 

 

 



3.) Učebnice str. 45: 

cv. 5 – přepiš si věty 1-10 do školního sešitu. Sloveso v závorce doplň do vhodného tvaru (-ING nebo TO 

INFINITIVE). První dvě věty uvádím jako příklad: 

1. Sir Bedivere wanted to keep Excalibur. 

2. He didn’t enjoy lying to the king.  

 

4.) Pracovní sešit str. 34-35: 

cv. 3 – zakroužkuj vhodnou variantu 

cv. 4 – do řečových bublin doplň sloveso v závorce ve správném tvaru (-ING nebo TO INFINITIVE) 

cv. 5 – přečti si řečové bubliny u obrázků a napiš o obrázcích věty s použitím sloves z šedého boxu. 

Použij -ING nebo TO INFINITIVE.  

cv. 6 – doplň věty s vlastními nápady o tobě. Opět si hlídej, po kterých slovesech jde ING nebo TO 

INFINITIVE.  

 


