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PAST TENSE – regular verbs                                                                       name: 

- to  talk about actions and situations that started and finished in the past 

- we use time expressions  : yesterday, last week / month,/year, in 2006,  

on Sunday, a week / a month/ a year ago, when I was a child 

 

 

infinitive past simple infinitive past simple infinitive past simple infinitive past simple 

listen listened stop stopped cry cried dance danced 

no changes verbs ending in 1 vowel 
and 1 consonant 

verbs ending in -y verbs ending in – e,-ee 

 

Complete the table : 

infinitive past simple infinitive past simple 

look  carry  

ask  arrive  

enjoy  play  

want  tidy  

wash  smile  

 

Re-write the sentences ( use the past simple and expression yesterday ) 

1 He always phones me.  _________________________________________________________ 

2 She watches Tv in the evening.  __________________________________________________ 

3 I play tennis.   ________________________________________________________________ 

4 We wash up every day.  ________________________________________________________ 

5 They sometimes walk to school.   ________________________________________________ 

 

Complete the sentences : 

Yesterday we  ……………………….. ( visit) Prague. Last week we …………………………. ( watch) a very interesting film about 

animals. He ………………………… ( help) me with my homework. My mum …………………………………….. ( cook) some pasta 

for dinner. My grandma ………………………....(bake) a cake. He ……………………………( stop) the taxi. It was raining so we 

……………………………..( stay) at home. 

 

   PAST                                                                              

___________XX______________________________X X__________________________________________ 

A year ago, in April, last week,                                        NOW 

 yesterday , …          

 

walk + ed → walked 



Cílová skupina: žáci 11-12 

Cíl aktivity: procvičování tvarů minulého času prostého u pravidelných sloves 

Forma práce : samostatná práce 

Časová dotace:  25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. shrnutí základního učiva 
2. doplnění tabulky 
3. doplnění vět 

vše zpracováno samostatně s následnou společnou kontrolou 
 

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart. 

 


