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PAST TENSE                                                                                name: 

NEGATIVE 

                                                                        I played tennis.                     I     didn´t   play tennis yesterday. 

 

                                                                       He wrote an e- mail.            He  didn´t   write the e-mail to his friend. 

1) Re-write the sentences. Use the past simple . 
 
a) We don´t often go to the cinema.___________________________________yesterday. 
b) She doesn´t watch Tv every day. ___________________________________ last night. 
c) I don´t read the magazines. ________________________________________yesterday. 
d) They don´t learn Maths. ___________________________________________last week. 
e) He doesn´t eat rice. __________________________________________ ____yesterday. 
f) I don´t usually play golf. ___________________________________________on Sunday. 

 
2) Write negative sentences : 

 
a)  I got up very early.  _____________________________________________ 
b) She wrote a postcard. ___________________________________________ 
c) We went to the museum. ________________________________________ 
d) He walked to school. ____________________________________________ 
e) They watched Tv last night. _______________________________________ 
f) The cat caught a mouse. _________________________________________ 

 
3) Complete the table: 

 

past tense negative past tense negative 

met  had  

ate  visited  

won  flew  

 
4)  Translate the sentences : 

 
You didn´t tell me you were at the cinema. ____________________________________________________ 
We didn´t buy a new car. __________________________________________________________________ 
She didn´t sleep well. _____________________________________________________________________ 
I didn´t go shopping on Saturday. ___________________________________________________________ 
We didn´t read the newspapers. ____________________________________________________________ 
He didn´t speak French. ___________________________________________________________________ 
 

                                                         
 

I didn´t go skating.                  ×                              I played ice- hockey.     √ 

I went skiing. 

did + not → didn´t 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 11-12 

Cíl aktivity:  seznámit žáky s tvořením záporu v minulém čase prostém ( jednoduchém) 

Forma práce : samostatná práce 

Časová dotace: 25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. Výklad – schéma tvoření záporu v minulém čase 
2. Samostatná práce po jednotlivých cvičeních 
3. Vždy následná kontrola – společně 

 
Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart. 

 


