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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 that are going to be used (these are the 
verbs the pupils learnt in the previous lesson, according to the 
textbook(Project 2),apart from regular, there are also irregular verbs:
Start, go, like, give, live, have. finish,taste, get, phone, get up, arrive, 
write, work, dance, decide, want, become, eat, come, find, break, drink, 
do, make, feel, buy, can, know,l earn, leave, make, pay.

1.The first task is to underline regular verbs.
2.The second task is to translate sentences  in exercise 2(worksheet 
copy)
3. The third task is to fill in the verb in the right past tense form into 
exercise 3(worksheet copy)



WORKSHEET COPY

Exercise 2

Translate these sentences with regular verbs:

Škola začala v 8 a skončila ve 2.30.

Maminka pracovala v bance.

Zavolal jsem kamarádovi.

Potřeboval jít k lékaři.

Rozhodla se udělat domácí úkol ráno.

Tancovali jsme celou noc.

Líbil se mi ten film.

Učitelka se na mě podívala.

Včera jsem si uklidil pokoj.

Exercise 3

Fill in the verb in the right form of the past tense:

I…………..it.(know). 
My mum…………..a terrible headache yesterday.(have)
She…………….in bed.(stay)
I………….my breakfast and then I………….to school.(eat,go)
She………….home at 6pm.(come)
I………………new jeans last week.(buy)
He…………..his leg when he was playing football.(break)
Lucy…………her homework quickly an hour ago.(do)
My mum…………..a teacher when she………….twenty-six.(become)
My parents…………me to the theatre last night.(take)




