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       Anotace  

      Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván pro práci                                             
na interaktivní tabuli i jako presentace (práce s dataprojektorem).  

      Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednost v 8. a 9. 
ročníku. Ověřován byl v 9. ročníku anglického jazyka jako součást 
tematického celku Životní styl, móda, image, kde se využívají tvary sloves 
„past simple and past participle“ – procvičení a rozšíření znalostí k danému 
gramatickému jevu. 

      Lze použít i k procvičování v jiných tématech anglického jazyka ke správnému 
použití tvarů sloves pro vyjádření minulého a předpřítomného času, jak v 
osmém tak v devátém ročníku anglického jazyka. Při hledání tvarů sloves  je 
využívána interaktivní forma volby správného tvaru slovesa. 

      Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university press, 2001.  

      Vytvořeno   27. 10. 2011 
 



      INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE 

TO BE WAS ; WERE BEEN 

TO FALL 

TO WRITE WROTE WRITTEN 

TO COME CAME COME 

TO DRINK DRANK DRUNK 

TO STEAL STOLE STOLEN 

Fill in the correct form of the irregular verbs.  
Click on the golden box to see the correct answer.  

FELL FALLEN 



      INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE 

TO BLOW BLEW BLOWN 

TO CUT 

TO MAKE MADE MADE 

TO EAT ATE EATEN 

TO SING SANG SUNG 

TO GO WENT GONE 

Fill in the correct form of the irregular verbs.  
Click on the golden box to see the correct answer.  

CUT CUT 



Copy the sentences into your exercise book and write down the 
verbs in black box in the correct form. 

1]       I  have been in Prague for 2 years now. 

2]       Mike was       ill last Sunday. 

3]       She came      late yesterday. 

4]       My friend has lived  here since 2008 now. 

5]    My grandparents  lost      their keys two months ago.  

6]       I have seen him since 2010 now.  
Click for 

the correct 
answer 

TO BE 

TO BE 

TO COME 

TO LIVE 

TO LOOSE 

TO SEE 


