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I stopped to smoke but then I stopped smoking 
because it started raining.



2. Verb + gerundium (ing)

Verb -ing form

� We use the ing form after these verbs:
� mind

� admit

� consider

� deny

� imagine

� start

� suggest

� avoid

� begin

� finish

� keep

� miss

� practise

� risk

� detest

� dislike

� enjoy

� hate

� fancy

� like

� love



2. Verb + gerundium (ing)
1. Match following sentences:

1. Have you put on some weight? You should avoid

2. Hurry up! I hate

3. The winter has started. Last week he suggested

4. Don‘t lie! You can‘t deny

5. It has been summer holiday for a month now. I miss

going to the mountains.

studying so much!

eating food with a lof of fat.

coming late.

stealing the money. It‘s gone.



2. Verb + gerundium (ing)
2. Translate following sentences:

• Miluju plavání v moři.
• I love swimming in the sea.

• Nezastavuj se.
• Keep going.

• Včera cvičil hraní na hlavír.
• He was practising playing the piano yesterday. 

• Představ si let do vesmíru!
• Imagine flying to the space!

• Nevadí mi uklízet si svůj pokoj.
• I don‘t mind cleaning my room.



Zdroje obrázků:
� MS Klipart

� http://www.falibo.com/course/level_2/img/ing_01.jpg


