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Past simple tense – revision 1                                       name: 

 

- We use the past simple tense to talk about events, actions or situations which happened in the past 

and are now finished 

- We usually use this tense with:  yesterday, last week/ month/year, a week/ a month ago, in 2004,… 

 

1) verb to be → was, were 

                  → wasn´t, weren´t  ( negative) 

                  → was I, were you,was he,…? ( question) 

 

translate :   Minulý týden byl nemocný.  …………………………………………………………… 

                   V neděli bylo velké horko.  ……………………………………………………………… 

                   Včera jsem nebyl ve škole.  ……………………………………………………………. 

                   Kde jsi byl o víkendu? …………………………………………………………………. 

                   Vloni jsem byl v Německu.   …………………………………………………………… 

                   Ten film byl velmi legrační. ……………………………………………………………. 

                   Byli jste včera v kině?  ………………………………………………………………….. 

 

2) Regular verbs :     - d / - ed ending ( start, finish, open, listen, watch, look, play, phone,…) 

       

       !  stop → stopped 

          cry → cried          

 

             complete :   Yesterday I ……………….( play) football. 

                                      I …………….( cook) dinner. 

                                      I ………………( visit ) my friend. 

                                      I ………………..( walk) a dog. 

 

Irregular verbs : 

 

  write the verbs into the right column and write the  past tense form : 

 

       put,  sit,  eat,  write,  cut,  leave,  come, be,  make, cost, tell, hurt 

 
žádná změna částečná změna úplná změna 

read read swim swam go went 

      

      

      

      

         

                               Negative :                            

 

 

 

 

                               Question :     

 

 

 

3) Write the negative and question: 

You ate pizza yesterday.  ___________________________ . _____________________________ ? 

She went to the disco.  _____________________________ . _____________________________ ? 

They played rugby.  _______________________________ . _____________________________ ? 

He saw a nice film last week. ________________________ . _____________________________ ? 

didn´t + verb 

        regular : didn´t play                                 

      irregular : didn´t eat 

 

 
Did ………   + verb ? 

Did she write homework? 



 

 

Cílová skupina: žáci 13 - 14 

 

Cíl aktivity:  opakování učiva o minulém čase prostém 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace:  20 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

 

1. Připomenutí užití minulého času a nejčastější příslovečná určení času, která ve větách odkazují  

na jeho použití  

2. sloveso „ to be“ – tvary v kladné a záporné větě, otázce 

3. překladové cvičení : 

                   Minulý týden byl nemocný. He was ill last week. 

                   V neděli bylo velké horko.  It was very hot on Sunday. 

                   Včera jsem nebyl ve škole.  I wasn´t at school yesterday. 

                   Kde jsi byl o víkendu? Where were you at the weekend? 

                   Vloni jsem byl v Německu.  I was in Germany last year. 

                   Ten film byl velmi legrační. The film was very funny. 

                   Byli jste včera v kině?  Were you at the cinema yesterday ? 

4. pravidelná slovesa  - tvar 

                           doplňující cvičení :   Yesterday I played  football. 

                                                                  I  cooked diner. 

                                                                  I visited my friend. 

                                                                  I walked a dog. 

 

5. nepravidelná slovesa 

 

žádná změna částečná změna úplná změna 

read read swim swam go went 

put put sit sat eat ate 

cut cut write wrote tell told 

hurt hurt make made be was,were 

cost cost come came leave left 

 

6. zápor a otázka – schéma 

7. Žáci napíší záporné věty a otázky. 

 

You ate pizza yesterday.  You didn´t eat pizza yesterday . Did you eat pizza yesterday ? 

She went to the disco.  She didn´t go to the disco. Did she go to the disco ? 

They played rugby.  They didn´t play rugby . Did he play rugby ? 

He saw a nice film last week. He didn´t see a nice film last week . Did he see a nice film last week ? 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010. 


