
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plán domácí výuky od 30.3. – 3.4.2020 

- minule jste si měli přečíst text na str. 44 v učebnici, dnes si ho i 
poslechněte (kdo má možnost) 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=global&selLangua
ge=en 

- Project 4 , Unit 4, Audio, page 44, exercise 2a) – číslo cvičení není shodné 
se zadáním v učebnici, stejně tak text je mírně poupraven, toto je 4. 
edice, my pracujeme se 3. 

- do sešitu si napíšete následující zápis: 
 
 
 

Verb + - ing or infinitive  

VERBS = SLOVESA 

1. Slovesa, po kterých následuje sloveso s –ing: 

Imagine, finish, don’t mind, enjoy 

I finished drawing my picture a minute ago. 
 
2. Slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu: 

Want, promise, agree, decide, refuse, forget, offer, need 

We need to buy a new car. 
 
3. Slovesa, po kterých následuje sloveso s –ing nebo sloveso v infinitivu: 

Like, hate, prefer, start, try, love 

My dad started to learn French. My dad started learning French.  
 
 



 
 
 

4. Slovesa, po kterých následuje sloveso s – ing nebo sloveso v infinitivu (změna 
významu!): 

Stop, remember 

I stopped to smoke. =Zastavil jsem, abych si zapálil. (zakouřil) 

    X  

I stopped smoking. =Přestal jsem kouřit. 

 

X 

I remember watching the match. =vzpomínka do minulosti (Vzpomínám si, že 
jsem ten zápas viděl.) 

X 

I remembered to watch the match. =nezapomněl jsem na to. ( Vzpomněl jsem 
si, že se mám dívat na zápas.) 

- tvar s – ing znamená, že vzpomínáte na něco, co už bylo. Infinitiv se 
používá, jestliže mluvíme o něčem , co se teprve stane. 
 

- pokud neznáš některá tučně vytištěná slovesa, vyhledej si jejich význam 
- je nutné, naučit se, s jakým konkrétním tvarem se určité sloveso pojí, př. 

- není možné říci : I finished to draw my picture a minute ago.  
- zapamatujeme si tedy, že po slovese finish je správné použití slovesa s 

 – ing na konci, tedy: I finished drawing my picture….. 
- zkuste si udělat do sešitu na str. 45 v učebnici, cvičení 5, nemusíte 

opisovat celé věty, stačí jen tvary, co chybí (toto učivo společně určitě 
projdeme) 

- řešení vybraných (nejdůležitějších) cvičení napíši příště 

 

Mějte se pěkně. 
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