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Past simple 3 



1. Negative 

Zápor v minulém čase prostém u pravidelných i 
nepravidelných sloves tvoříme přidáním pomocného 
slovesa did not/didn´t k infinitivu významového 
slovesa.  

Jelikož  pomocné sloveso didn´t je již v minulém čase, 
významové sloveso do minulého času nepřevádíme, 
zůstává v infinitivu. 

Tvar slovesa je stejný pro všechny osoby. 



present past 

1. Negative  

I don´t speak  
She doesn´t come. 

I did not speak. 
She didn´t come. 

She watched the TV last night. 

She didn´t watch the TV last night. 

pomocné sloveso významové sloveso 



1. Negative  

I didn´t go by bus to school yesterday. 

You didn´t buy a present for Tom. 

She didn´t sleep at home last night. 

We didn´t live in Prague. 

They didn´t want to go with us. 



2. Questions 

Otázku v minulém čase prostém u pravidelných i 
nepravidelných sloves tvoříme přidáním pomocného 
slovesa did k infinitivu významového slovesa.  

Jelikož  pomocné sloveso did je již v minulém čase, 
významové sloveso do minulého času nepřevádíme, 
zůstává v infinitivu. 

Tvar slovesa je stejný pro všechny osoby. 



present past 

2. Questions 

Do you read books? 
Does he come. 

Did you read this book? 
Did he come? 

She watched the TV last night. 

Did she watch the TV last night? 

pomocné sloveso významové sloveso 



2a. Yes/no questions 

Questions are formed with the auxiliary verb 
´DID´. 

We can aswer just YES or NO . 

They learned English at school.  

they learn English at school. Did  ? 

No, they didn´t. Yes, they did. 



Tvoř otázky a krátké odpovědi dle klíče, zeptej 
se spolužáka nebo odpověz sám: 

Did you ride a bike yesterday? Yes, I did. or No, I didn´t. 

Did you go shopping with you parents at the weekend? 

Did you teacher wear jeans yesterday? 

Did you have Art yesterday? 

Did your friend go to school by bus last week? 

Did you eat any meat yesterday? 

Did you read any books last month? 

Did you watch TV yesterday? 

Did you stay at your friend´s house at the weekend? 

Did you travel abroad last summer? 



2b. Wh- questions 

What? 

Where? 

When? 

Who? 

Why? 

How? 

Co? 

Kde, kam? 

Kdy? 

Kdo? 

Proč? 

Jak? 



Tvoř otázky, zeptej se spolužáka nebo odpověz sám: 

Where did you sleep last night? 

What did you have for lunch? 

When did you come home yesterday? 

What did you do at the weekend? 

How many books did you read last month? 

Where did you travel last summer holidays? 

What did you wear yesterday? 

When did you visit your grandmother? 

What subject did you have at eight o´clock? 
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