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PAST SIMPLE
(minulý čas prostý)



PAST SIMPLE
positive

Regular verb
(pravidelná slovesa)

verb (sloveso) + ed

played worked

Example:

She played tennis.  
(Hrála tenis.)

Irregular verb 
(nepravidelná slovesa)

past form (minulý 
tvar = 2.sloupec)
(see) – saw (go) - went

Example:

I went home.                
(Šel jsem domů.)

yesterday
last week / year

month / ….
… ago



TRANSLATE - přelož

1. Včera dělal domácí úkol.

2. Minulý týden dostala dárek.

3. Včera večer jsem pracoval na 
zahradě.

4. Pomáhali v kuchyni.



1.Včera dělal domácí úkol.

He did his homework yesterday.
2. Minulý týden dostala dárek.

She got a present last week.

3. Včera večer jsem pracoval na zahradě.

I worked in the garden yesterday

evening.
4. Pomáhali v kuchyni.

They helped in the kitchen.



PAST SIMPLE
negative – question – short answer

negative question short answer

DIDN´T + VERB she Yes, she did.

didn´t +  play No, she didn´t.

didn´t +  see DID you play ..? Yes, I did.

No, I didn´t.

they Yes, they did.

No, they didn´t.

Example:

 I didn´t go.                      
(Nešel jsem.)          

 We didn´t see
him. (Neviděli 
jsme ho.)

Example:

Did you play the piano? No, I didn´t. 
(Hrál jsi na klavír? Ne, nehrál.)



TRANSLATE - přelož

1. Šel jsi včera do kina? Ano, šel.

2. Nepotřebovala jsem nic.

3. Napsali dopis? Ne, nenapsali.

4. Obědval v pondělí? Ano, obědval.

5. Nedívali jsme se minulý pátek na 
televizi.



1. Šel jsi včera do kina? Ano, šel.

Did you go to the cinema yesterday? Yes, I 
did.
2. Nepotřebovala jsem nic.

I didn´t need anything.
3. Napsali dopis? Ne, nenapsali.

Did they write a letter? No, they didn´t.
4. Obědval v pondělí? Ano, obědval.

Did he have lunch on Monday? Yes, he did.
5. Nedívali jsme se minulý pátek na televizi.

We didn´t watch TV last Friday.




