
Hra pro 2-8 hráčů
Věk 10+ (děti učící se angličtinu jako cizí jazyk)

Obsah hry:
hrací deska k sestavení ze 6 dílů (puzzle), 16 figurek v 8 barvách, točítko, seznam všech 50 použitých nepravidelných 

anglických sloves (klíč ke hře) a kopírovatelný test. 

Cíl hry: 

co nejrychleji se svými 2 figurkami projít určenou trasu na hrací desce a během této cesty převádět anglická slovní spojení 

v infinitivu do minulého času prostého nebo předpřítomného. Hráči si procvičují 50 základních nepravidelných sloves.

Pravidla hry: 
• Každý hráč dostane 2 figurky stejné barvy, které postaví na barevně odpovídající 2 políčka (domeček). 

• První hráč položí 1 figurku na své barevně označené políčko Start/Finish a zatočí šipkou na točítku. Číslo, na kterém se 

šipka zastavila, odpovídá počtu políček, o kolik hráč postoupí svojí figurkou dopředu ve směru hodinových ručiček. Na 

políčku, na kterém se ocitne, přečte nahlas anglické slovní spojení, které musí použít ve větě v příslušném slovesném čase, 

jaké mu ukazuje stále stejná šipka na točítku (více viz. příklady níže). Hráč je bez úkolu, pokud je políčko prázdné.

• Pokud neví správný tvar nepravidelného slovesa, nevadí, může si ho najít v přiloženém klíči. Chybou by ovšem bylo, kdyby 

hráč ani s touto pomůckou správnou větu neutvořil, to by další kolo nehrál. 

• Pokud má hráč přejít na políčko, kde je již jeho spoluhráč, postoupí tento spoluhráč o stejný počet políček dopředu, jako 

hráč, který právě točil na točítku. 

• Pokud hráč prošel celou trasu, nevrací se do domečku (šipka na točítku nemusí ani ukazovat přesný počet, kolik zbývá do 

cíle), ale figurka zůstává mimo hrací desku a hráč pokračuje další kolo s druhou (poslední) figurkou. 

• Hráč, který má jako první obě své figurky mimo hrací desku, vítězí.

Tipy na urychlení hry:
• Věty se tvoří pouze v minulém čase.

• Věty se tvoří pouze při sudém číslu vytočeném na točítku, při lichém se jen postoupí figurkou.

• Stačí projít hrací desku pouze 1x s jednou figurkou.

Příklad tvoření slovních spojení:
Infinitiv:  Fly a kite

Past Simple: děj, který se stal v minulosti, většinou spojený s časovým údajem (bez spojení k přítomnosti)

  I flew a kite in October (hráč musí doplnit měsíc nebo roční období, kde zrovna stojí)

Present Perfect: děj, který začal v minulosti a pokračuje i v přítomnosti

  I have just flown a kite (hráč musí doplnit příslovce „just, never, already…“)

Past Simple or Present Perfect: hráč si může mezi těmito slovesnými časy vybrat

GAMES

IRREGULAR VERBS
ALL YEAR ROUND



Base Form Past Simple Past Participle

1 be was been
2 begin began begun
3 blow blew blown
4 bring brought brought
5 build built built
6 buy bought bought
7 catch caught caught
8 cut cut cut
9 do did done

10 drink drank drunk
11 drive drove driven
12 eat ate eaten
13 fall fell fallen
14 feel felt felt
15 find found found
16 fly flew flown
17 get got got
18 give gave given
19 go went gone
20 grow grew grown
21 hang hung hung
22 have had had
23 hear heard heard
24 hit hit hit
25 learn learnt learnt
26 leave left left
27 lose lost lost
28 meet met met
29 pay paid paid
30 put put put
31 read read read
32 ride rode ridden
33 ring rang rung
34 run ran run
35 see saw seen
36 sell sold sold
37 send sent sent
38 sing sang sung
39 sit sat sat
40 sleep slept slept
41 speak spoke spoken
42 spend spent spent
43 steal stole stolen
44 take took taken
45 teach tought tought
46 tell told told
47 think thought thought
48 understand understood understood
49 wear wore worn
50 write wrote written
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