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Metodika:
Slide 4: Gramatika - žáci opakují pravidla použití minulého času prostého, kliknutím na oranžový 
rámeček se zobrazí skrytá definice, přečtou 3 příklady a časové výrazy, které se běžně používají ve 
větách v minulém čase prostém

Slide 5: Pokračování gramatiky - žáci opakují pravidla pro tvoření všech forem daného času, kliknutím 
na šedý rámeček se objeví řešení

Slide 6: Gram. - opakování minulého času některých vybraných pravidelných sloves, na záložce jsou 
pravidla tvorby -ed tvarů

Slide 7: Activity toolkit (Anagram) - žáci tvoří slovo z přeházených písmenek, kliknutím na "clue" se 
dozví, o jaké sloveso v minulém čase se jedná

Slide 8: Gram. - opakování minulého času některých vybraných nepravidelných sloves, kliknutím na šedý 
oválek se odkryje správný tvar daného slovesa

Slide 9: Activity toolkit (keyward match) - žáci přiřazují anglické slovesa v minulém čase k českým 
ekvivalentům



When do we use simple past?
We use the simple past to express a finished action 
(an event that happened at a specific time in the 
past).

Examples: It snowed yesterday.

I visited my grandma last Saturday.

She finished her test five minutes ago.

Time expressions in the past: 1 week ago, an hour 
ago, last month, yesterday, the day 
before yesterday...

Click me to find out the answer.



How do we make: + Positive statement?

- Negative statement?

• Y/N question + answer?

• Wh question + answer?

+ : It snowed yesterday.

- : It didn't snow yesterday.

Y/N? : Did it snow yesterday? A: Yes, it did. /No it didn't.

Wh? : When did it snow?

S (subject) + main verb (simple past form)

S + didn't (did not) + main verb (simple form)

Did + S + main verb (simple form)

Wh-word + did + S + main verb (simple form)



Simple past of regular verbs

Simple form Simple past

1. Hope Hoped

2. Stop Stopped

3. Prefer Preferred

4. Listen Listened

5. Enjoy Enjoyed

6. Study Studied

7. Die Died

8. Travel Travelled
P
ul
l

P
ul
l

1. If it ends in -e add -d.
2. If it is 1 - syllable word (consonant, vowel, consonant)  double 
the consonant and add -ed.
3. If it is two - syllable word with the stress on the second syllable       

    double the consonant and add -ed.
4. If it is two - syllable word with the stress on the first syllable 

add -ed.
5. If the verb ends in -y (a vowel + y) add -ed.
6. If the verb ends in -y (a cons. + y)    change -y to -i and add -ed.
7. If it ends in -ie  add -d.
8. If it is two syllable word and ends in -l double -l and add -ed.





Simple form Simple past

Be Was/were

Have Had

See Saw

Hear Heard

Think Thought

Begin Began

Blow Blew

Choose Chose

Draw Drew

Forgive Forgave

Simple past of some irregular verbs





Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0
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