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FIND  SOMEONE WHO …                                                         name : 

  

1) …    watched Tv  last night  ……………………………………….                      

2) …    read a book at the weekend  …………………………….. 

3) …    learnt English on Monday   ……………………………….. 

4) …    went to school by bus ………………………………………… 

5) …    helped at home yesterday ……………………………….. 

6) …    washed up yesterday ……………………………………….. 

7) …    had birthday in March ………………………………………. 

8) …    wrote an e- mail last week ……………………………….. 

9) …    ate fish last week  …………………………………………….. 

10) …    got a present last month …………………………………… 

 

Now write your questions :  

1)__________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) __________________________________________________ 

4) __________________________________________________ 

5) __________________________________________________          

6) __________________________________________________ 

7) __________________________________________________ 

8) __________________________________________________ 

9) __________________________________________________ 

10) _________________________________________________ 

 

Write about  yesterday  - use these verbs: 

get up, have breakfast, wash, dress up, go to school, start lessons, finish school, come home, do homework, 

prepare for school, eat dinner, have a shower/  a bath, clean teeth, go to bed 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________ 

 

 



Cílová skupina: žáci 11-12 

Cíl aktivity:  opakování minulého času – tvoření otázek, sestavení krátkého vyprávění 

Forma práce : samostatná práce 

Časová dotace: 25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. ve třídě formou kladení otázek v minulém čase  zjišťují, kdo tuto aktivitu dělal a jeho jméno zapíší 
2. ve druhé části zapíší kladené otázky 

následuje společná  kontrola – procvičení otázek a odpovědí  : 
a) Who watched Tv last night? e.g. Nikola watched Tv last night. 
b) Did you watch Tv last night? No, I didn´t. / Yes. I did. 

3. napíší vyprávění o uplynulém dni s využitím uvedených sloves 
 

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart. 

 


