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Název aktivity: The past tense

Procvičovaná látka: The past tense of some regular and irregular verbs

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 11-12 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 20minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



On the board there are verbs we are going to use (these verbs the pupils 
learnt in the previous lesson, according to the textbook,except regular verbs, 
there are also a few irregular verbs:
Start, go, like, give, live, have. finish,taste, get, phone, get up, arrive, 
write,work, dance, decide, want

1.The first task is to divide these verbs in their past tenses into two 
columns. The column regular is blue and the column irregular is red 
(see the woksheet copy).

2.The second task is the game BINGO
The  pupils choose 6 verbs in the past tense from the columns and write 
them underneath. The teacher calls the verbs in the past in CZECH. If a 
pupil has all 6 verbs crossed out , he/she is the winner.

3. The pupils are again asked to choose, this time, 4 verbs in the past 
tense and make sentences using them.Then they read them aloud. 

WORKSHEET COPY.






