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Anotace: pracovní  list  zaměřený na minulý čas nepravidelných sloves 
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PAST TENSE – irregular 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 tense infinitive past tense infinitive  past tense 

go went swim swam put put 

different word change of a letter the same word 

be was,were come came cut cut 

can could get got cost cost 

feel felt run ran hit hit 

do did sit sat hurt hurt 

speak spoke write wrote   
 

            My day 

       Yesterday I …………………………….( get up) at 6.30. I ………………………………. ( get dressed) and ………………………(have  

       breakfast  and then I ………………………………….( go) to the bus . At the bus stop I ………………………… ( meet) my  

       friends. We ……………………………. ( speak) about the Maths homework. It ……………………………( be) very difficult. 

      When I ………………………( come) home, I ………………………..( write) an e-mail to my best friend and then I …………… 

      ………………..( go shopping). I ……………………( buy) some bread, potatoes and a bottle of Cola. In the afternoon I ….... 

      ( read) a book. My mum ………………………………( give) me this book on my birthday last month. After dinner I ………… 

      (do) my homework and ……………………………( learn) English for the test. At 9  p.m. I …………………….(have a shower)  

      and ………………………( go) to sleep. At night I ……………………….. (dream) about my holidays. 

 

      How many irregular verbs can you find? 

     Didbrokesatranreadputwrotespokemadehithurtcamewerewentgotgave 

    

   What are the infinitives of these verbs? 

   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  seznámení se s některými nepravidelnými slovesy v minulém čase 

Forma práce : individuální 

Časová dotace: 20 min. 

Pomůcky : kopie textu pracovního listu, slovník 

Průběh aktivity, instrukce : 

      1.  shrnutí učiva o použití minulého času 

      2.  samostatné doplnění textu My day, následná společná kontrola 

      3.  vyhledávání tvarů minulého času nepravidelných sloves ( např. barevně, oddělením čarou, ap.) 

      4. k vyhledaným slovesům napíší základní tvar -infinitiv 

 

 

 

   


