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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro opakování přítomného a 
minulého času prostého. Materiál je použitelný při výuce v 7. ročníku  
s využitím interaktivní tabule. Žáci si zopakují zásady tvoření 
přítomného a minulého času a na konkrétních příkladech si ověří 
správnost používání ve větách. Zároveň si opakují a upevňují znalosti 
běžných pravidelných i nepravidelných sloves. 

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 2002. 
ISBN 0 19 436532 8.  

• 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                   go to school. (chodíme) 

 

 

 

This is present simple (přítomný prostý) 

play 

go 



Pozor – 3. osoba jednotného čísla! 

I                    tennis every weekend. (hraji) 

 

 

He                     tennis every weekend. (hraje) 

 

 

 

Koncovka              

play 

play plays 

-s 



Past (minulost) 

 

 
I                    tennis last weekend. (jsem hrál) 

 

 

We                   go 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 

He plays 

She goes 



Complete the sentence: 

I            in Slušovice. 

lived live lives 

žiji 



Complete the sentence: 

I                  English at our 

school. 

learned learn learns 

učím se 



Complete the sentence: 

I            skiing yesterday. 

goes went go 

jel 



Complete the sentence: 

Alison                music. 

liked likes like 

má ráda 



Complete the sentence: 

We                  in Prague  

on  holiday. 

are were was 

jsme byli 

are were 



Complete the sentence: 

My mum                in a 

hospital. 

worked works work 

pracuje 



Complete the sentence: 

Our uncle           

newspaper every morning. 

writes reads read 

čte 

readed 



Complete the sentence: 

My parents                 

in 1992. 

get married got married 

got marry 

vzali se 



Complete the sentence: 

My grandparents             

in our village. 

grows up grew up grow up 

vyrostli 



Complete the sentence: 

I                            in Zlín. 

was borned was born born 

narodil jsem se 



Complete the sentence: 

It often          in November. 

rained rains rain 

prší 



Thank you. 

We practised  

PRESENT SIMPLE  

and  

PAST SIMPLE. 


