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Past simple 2 



Past simple 
= minulý čas prostý 

- používáme jej, pokud myslíme na nějakou konkrétní 
dobu v minulosti 

yesterday, last week, last month, last Monday,  

on Friday,  two days ago… 

I visited my aunt at the weekend. 

They watched the football on TV last night. 

My sister had birthday on Wednesday. 



Forms of past simple 

REGULAR VERBS 
= pravidelné tvary 

sloves 

IRREGULAR VERBS  
= nepravidelné 

tvary sloves 

  minulý čas tvoříme 
přidáním koncovky  

– ed  k infinitivu 
slovesa 

  pro nepravidelná 
slovesa neplatí 
žádné pravidlo, 
jednotlivé tvary 

sloves se musíme 
naučit 

 Tvar slovesa se NEMĚNÍ, je stejný ve všech osobách i 
čísle PLATÍ PRO PRAVIDELNÁ I NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 



Spelling rules of regular verbs 

1.přidáváme –ed 
    - slovesa končící na souhlásku 

miss + -ed = missed  work + -ed = worked 

watch + -ed = watched                wash + -ed = washed 

walk + -ed = walked   look + -ed = looked 

open + -ed = opened  finish + -ed = finished 



Spelling rules of regular verbs 

2. Přidáváme –ed 
    - slovesa končící na samohlásku –y, kterému 

předchází samohláska (a, e, i, o, u) 

play + -ed = played 

stay+ -ed = stayed 

enjoy + - ed = enjoyed 
 



Spelling rules of regular verbs 

3. přidáváme pouze –d 
    - slovesa končící na samohlásku - e 

invite + -d = invited 

move + -d = moved 

like + -d = liked 

live + -d = lived 

close + -d = closed 

dance + -d = danced 



Spelling rules of regular verbs 

4. Přidáváme –ied 
    - slovesa končící na samohlásku –y, ale 

předchází mu souhláska (b, c, d, f, g, h, j, k, l, 
m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z ) 

try – y = tr + -ied = tried 

cry – y = cr + -ied = cried 

hurry – y = hurr + -ied = hurried 



Spelling rules of regular verbs 

5. Přidáváme –ed a zdvojujeme koncovou 
souhlásku 

    - slovesa, která končí na jednu souhlásku a 
uprostřed mají krátkou samohlásku nebo 
slovesa, která končí na -l 

travel + l + -ed = travelled 

grab + b + - ed = grabbed 
 



Pronunciation - výslovnost 

Pokud sloveso končí při výslovnosti na -t nebo –d, 
vyslovujeme koncové  –ed /id/  

 invited      /in´vaitid/ 

wanted    /wɒntid/ 

collected   /ˈkɒlɛktid/ 

visited   /ˈvɪzɪtid/ 

decided    /dIˈsaɪdid/ 
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