
1. Vyhrál závod. 

2. Postavil rodinný dům. 

3. Spálil maso v troubě. 

4. Vybral si nábytek. 

5. Spadl ve vlaku. 

6. Nakrmil svého soba. 

7. Potkal své příbuzné. 

8. Položil rukavice na stůl. 

9. Poslal mi báseň. 

10. Prodal svůj byt. 

11. Zavřel garáž. 

12. Ukradl lednici. 

13. Prodavač řekl ne. 

14. Domovní zvonek zazvonil. 

15. Nerozuměl nic. 

16. Probudil se brzy. 

17. Blesk zasáhl farmu. 

18. Vedl vládu. 

19. Vedl tichý život. 

20. Četl romány. 

21. Slunce svítilo. 

22. Rozlila plechovku koly. 

23. Seděla na koberci. 

24. Zpívala lidovou píseň. 

25. Zaplatila v trafice. 

26. Ležela v obývacím pokoji. 

27. Zapomněla peněženku. 

28. Letěla s cestovní kanceláří. 

29. Roztrhla si sukni. 

30. Hodila to do košíku. 

31.Pěstovala salát. 

32.Slyšela bubny. 

33.Schovala  se ve skříni. 

34. Věděla o tom. 

35. Rozřízla ananas. 

36. Přišla do drogerie. 

37. Stálo to málo peněz. 

38. Odpustili jsme jim. 

39.Zranili se před školou. 

40.Schůzka se konala v centru. 

41.Bojovali v Německu. 

42.Nakreslili strom. 

43.Předpověděli počasí. 

44.Loď klesla ke dnu. 

45.Komár ho nekousl. 

46.Ten kabát se nesrazil. 

47.Nepřísahali jsme 

48.Nekrvácel z ramene. 
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1. Vzal si den volna. 

2. Zaměstnanci šli do stávky. 

3. Šéf byl zodpovědný za vše. 

4. Svezl mě na nádraží. 

5. Pohádali se. 

6. Náctiletí trávili hodně času venku. 

7. Nechal jsem velké spropitné. 

8. Kate zhubla, ale Pavel ztloustl. 

9. Prostřela stůl. 

10. Učitel zadal domácí úkol. 

11. Naučila jsem se to zpaměti. 

12. Udělali jsme mnoho cvičení. 

13. Většina lidí udělala chyby. 

14. Dostali jsme výsledky testu. 

15. Vychovala tři děti.(bring up) 

16. Stýskalo se mu po domově.(feel) 

17. Chytil vlak do Berlína. 

18. Koupil jsem si zájezd. 

19. Brigáda začala v šest hodin. 

20. Plavala v červených plavkách. 

21. Jeho plat vzrostl velmi pomalu. 

22. Napsala žádost o práci. 

23. Našel jsem tento inzerát. 

24. Stal se novinářem. 

25. Fotoaparát se stále 

porouchával.(keep) 

26.Učitel autoškoly nás učil 

pravidla.(traffic laws) 

27.Nosili jsme tepláky. 

28. Viděl jsem je na předměstí. 

29. Pili jsme perliv. vodu,jedli lososa. 

30. Došel nám benzín. 

31. Jela na kole do centra. 

32. Nakonec se rozešli.(brake) 

33. Stála jsem na nástupišti. 

34. Spali v penzionu. 

35. Přečetl si ten kuchařský recept. 
bet, bet, bet-sázet se 

bite, bit, bitten-kousat (pes, komár) 

bleed, bled, bled-krvácet 

blow, blew, blown-foukat (svíčky, vítr) 

broadcast, broadcasted, broadcasten-vysílat 

creep, crept, crept-plazit se 

flee, fled, fled-uprchnout 

forbid, forbade, forbidden-zakázat 

forecast, forecast, forecast-předpovědět 

knit, knit, knit-plést (vlnu) 

lay, laid, laid-položit 

lend, lent, lent-půjčit 

rise, rose, risen-vstávat, povstat, stoupat 

seek, sought, sought-hledat 

shake, shook, shaken-třást 

sew, sewed, sewn-šít 

shrink, shrank, shrunk-srazit se 

sink, sank, sunk-klesnout 

spoil, spoilt, spoilt-zkazit, rozmazlit 

spread, spread, spread-rozprostřít 

stick, stuck, stuck-lepit 

strike, struck, struck-udeřit 

swear, swore, sworn-přísahat 

sweep, swept, swept-mést, zametat 

weep,wept, wept-plakat 
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