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PAST SIMPLE
AND

PRESENT PERFECT

Minulý čas prostý a předpřítomný čas.



PAST SIMPLE

I    You
She He   It
We They

watch …… .

move …… .

want …… .

studi …… .

affirmative

negative
watch …… .

move …… .

see …… .

know …… .

have ….. .
question

DID
go …… ?
want …… ?
study …… ?
buy …… ?

last ……..     yesterday …. ago      in 2010

regular verbs irregular verbs

(see) ….. .

(know) ….. .

(have) …… . 

(buy) …. .

I    You
She He   It
We They

I    You
She He   It
We They ? Yes, I did.

No, he didn´t.



PRESENT PERFECT

have

has

I  You We They

He  She It

regular verbs:

irregular verbs:

verb + -ed

past participle

(see)     seen
(be)      been
(have)  had
(write) written

(play) played
(clean) cleaned
(wash) washed

I  You We They

He  She It

haven´t verb + -ed

hasn´t past participle

regular verbs:

irregular verbs:

+

+

since for never / ever yet?      recently
od po dobu už? nedávno

Have

Has

verb + -ed
past participle

I  You We They

He  She It +
Yes, he has.
Yes, we have.
No, it hasn´t.
No, I haven´t.



Put the verbs in brackets in the correct form, 
past simple or present perfect.

I lived in Brno .  (live)
She has spent her holiday in the UK.  (spend)

EXAMPLE

1.He  ……………………  to London .  (go)

2.……….  you …………. that film?  (see)

3.They ……………………..   TV .  (not watch)

4.I ……………………  my childhood.  (cycle)

5.She ………  ……………… anything.  (steal)

went

Have seen

didn´t watched

have cycled

has stolen

since
for

never
ever
yet?

recently



Complete the correct time expressions.

1.I bought my new jeans ……………….. .

2.He has made an old ship model ………………  .

3.We visited our grandparents …………………… .

4.She has  …………  lost her keys.

5.They finished their school …………………….... . 

four years ago      never for a year last weekend
yesterday

for a year

yesterday

last weekend

never

four years ago.




