
VY_32_INOVACE_06_MINULÝ ČAS, SLOVESA_04 
 

Autor: Mgr. Marek Dlabaja 

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková  organizace 

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 

 



Anotace: 

Digitální učební materiál (DUM) určený pro opakování tvoření 
minulého času a rozšiřování slovní zásoby – sloves. Materiál je 
použitelný    při výuce v 7. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci 
si zopakují zásady tvoření minulého času pravidelných i 
nepravidelných sloves a zopakují i rozšíří slovní zásobu. Na 
cvičeních si ověří správnost tvoření minulého času. 

DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, 
Tom. Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 
2000. ISBN 0 19 436523 9. 

DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 



Present (přítomnost) 

I                    tennis every weekend. (hraji) 

 

 

We                   to school. (chodíme) 

 

 

 

This is present simple (přítomný prostý) 

play 

go 



Past (minulost) 

yesterday, last year, two days ago, … 

 I                    tennis last weekend. (jsem hrál) 

 

 

We                   to school yesterday. (jsme šli) 

 

 

 

This is past simple (minulý prostý) 

played 

went 



What´s the difference? 

Jaký je rozdíl? 

Present 

 

 

 

Past 

I play 

We go 

I played 

We went 



Regular verbs 

Irregular verbs 

Regular 

 

 

 

Irregular 

play ed 

go went 



Practice some verbs 

otevřít 

 

 
 

opened open 



Practice some verbs 

smát se  

laughed laugh 



Practice some verbs 

odejít, opustit 

left leave 



Practice some verbs 

zamknout 

locked lock 



Practice some verbs 

říci 

said say 



Practice some verbs 

myslet 

thought think 



Practice some verbs 

ukazovat 

pointed point 



Practice some verbs 

zakřičet 

shouted shout 



Practice some verbs 

házet 

threw throw 



Practice some verbs 

uhodit 

hit hit 



Practice some verbs 

chytit, uchopit 

grabbed grab 



Practice some verbs 

udělat 

did do 



Practice some verbs 

tlačit 

pushed push 



Practice some verbs 

řídit 

drove drive 



Practice some verbs 

dorazit, přijít, přijet 

arrived arrive 



Practice some verbs 

vidět 

saw see 



Practice some verbs 

běžet 

ran run 



Practice some verbs 

dostat 

got get 



Practice some verbs 

položit 

put put 



Practice some verbs 

vzlétnout 

took off take off 



Practice some verbs 

být 

was, were be 



Practice some verbs 

skočit 

jumped jump 



Practice some verbs 

(za)táhnout 

pulled pull 



Practice some verbs 

spadnout 

fell fall 



Practice some verbs 

přistát 

landed land 



 

                We  

 lots of useful verbs. Remember 

them. 

Thank you. 

zopakovali repeated 


