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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván
pro práci na interaktivní tabuli, anebo jako prezentace při práci
s dataprojektorem.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti
v 8. a 9. ročníku tematického celku OPAKOVÁNÍ a lze ho použít
v osmém i devátém ročníku anglického jazyka – procvičování
a rozšiřování znalostí k danému gramatickému jevu - zopakování
tvoření minulého času prostého v záporu ve srovnání s přítomným
časem. Tvoření minulého času prostého u pravidelných
a nepravidelných sloves a následné interaktivní procvičení
ve větách.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university
press, 2001.
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Regular verbs
look – looked
phone – phoned
decide – decided
check – checked
want – wanted
like – liked
love - loved

= pravidelná slovesa

verb + -ed
READ THE VERBS –
infinitive and past tense

IRREGULAR VERBS –
to be (am, are, is)
have
take
go
sit
write
give
get
make

nepravidelná slovesa

was, were
had
You must learn the past
took
forms!
went
sat
Write past simple
wrote
of these verbs
gave
got
made

Past simple negative
I go to work.
I went to work.

present – přítomný čas
past – minulý čas

I didn’t (did not) go to work.

past - negative

Negative: it’s easy because you just put DIDN’T ( DID NOT)
before the verb.
What is the negative of the verb TO BE?
wasn’t

weren’t

have
take
go
sit
start
write
love
give
get
make

Make past tense
of these verbs

Create negative
sentences

Choose the correct form of the past tense and click on it.
If cause of correct answer others disappear.
write

buy

wrote
write

John didn’t

an e-mail yesterday.

I didn’t

didn’t see
saw
saw

We never

I didn’t

eat
eat

play
played
play

bananas.

helped
sharks.

ate
My sister didn’t

buy
bought

She didn’t

My parents
potatoes.

tennis the day
before yesterday

help
help

me with homework.

were never in the USA.
Weren’t
were

We didn’t

do
do

homework last week.

did

came
They didn’t

come
come

at 8 o’clock yesterday.

I

wasn’t
wasn’t
Weren’t

born in Zlin.

