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METODIKA

Slide 4: Přehled tvoření otázky v minulém čase. Zadáváme české věty. Žáci tvoří věty s pomocným 
             grafem a slovesy.

Slide 5: Žáci sestavují otázky v minulém čase pomocí obrázků a nápovědy. Podmět jim nabídneme, či do 
             věty přidají podle obrázku.

Slide 6: Procvičování vět. Žáci tvoří kladné věty ze záporných a záporné věty z kladných vět. Uvědomují 
             si, jak se mění sloveso ve věte. Pomocné sloveso záporné věty mají připomenuto.

Slide 7: Zde tvoří otázky, které se ptají na určitý větný člen.

Slide 8: Závěrečný slide je opakováním všech druhů vět v minulém čase. Pomocí interaktivního cvičení 
             můžeme hrát jako týmovou hru. 



Did

pomocné sloveso
k otázce

Past simple - questions

walk 
go

break

lose

talk
have

steal
eat
wear

come
write
read

clean

find

When

Why

What

Where

I
you
he
she
it
we
they



Where/celebrate

What/buy

When/ call
How many .../swim

What time/arrive 
home

play/ football
eat/pizza

When/read
How long/ski 

Make questions(past 
simple) - use the words



Make positive sentences (past simple) 

1. He didn´t go to the cinema. .............................................
2. They didn´t visit Italy last year. .....................................
3. My mum didn´t send an email yesterday. .......................
4. These boys didn´t break the window. ............................
5. The thief didn´t steal DVD player. .................................

Make negative sentences (past simple)

1. We drove around the parking lot for twenty minutes. ...
2. I was very tired, so I went to bed early. ...
3. My sister bought a new T-shirt last week. ...
4. We saw Martin yesterday. ...
5. You ate the food because you were hungry. ...

Didn´t

pomocné sloveso

k záporné větě



Make the questions and negative sentences
1. They went to the cinema.

Did ....................................................... .?
2. He found an old book.

What ...................................................... ?
3. She visited Italy last year.

When did ...............................................?
4. My parents bought a new house.
    What ....................................................... ?
5. My friend waited for me.
    Where ..................................................... ?
6. I ate two sandwiches.

How many ............................................... ?



moved

did

spoke

brought

slept

broke



CITACE A ZDROJE

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11.0.583.0 a použité grafické prvky
pocházejí z Galerie tohoto programu.

Ostatní zdroje:

a vlastní


