
PAST SIMPLE - REGULAR VERBS 
(minulý čas prostý – pravidelná slovesa) 

 

1. affirmative (kladná věta oznamovací) 

  

I   worked  pracoval jsem     

you  worked  pracoval jsi     

he   worked  pracoval       

she  worked  pracovala     

it   worked  pracovalo    

 

we   worked  pracovali jsme     

you  worked             pracovali jste    

they  worked  pracovali (oni), pracovaly (ony), pracovala (ona)  

  

2. negative (záporná věta) 

 

I   didn’t work  nepracoval jsem   

you  didn’t work  nepracoval jsi   

he  didn’t work  nepracoval      

she  didn’t work  nepracovala  

it   didn’t work  nepracovalo 

   

we   didn’t work  nepracovali jsme   

you  didn’t work  nepracovali jste   

they  didn’t work  nepracovali (oni), nepracovaly (ony), nepracovala (ona)    

 

3. question (otázka) 

 

Did I work …?  Pracoval jsem …?    

Did you work …?  Pracoval jsi …?   

Did he work …?  Pracoval …?   

Did she work …?  Pracovala …?   

Did it work …?  Pracovalo …?   

 

Did we work …?  Pracovali jsme …?   

Did you work …?  Pracovali jste …?  

Did they work …? Pracovali (oni) …?, Pracovaly (ony) …?, Pracovala (ona) …?  

 

Wh- questions 

 

What did you do?   Where did he live? 

Why did Lucy make it?  How did you spell “apple”? 

Who did she like?              When did the child go to bed? 

  

 

4. short answers (krátké odpovědi) 

 

+  Yes, I did.                          –  No, I didn’t. 
     Yes, you did.            No, you didn’t. 

           Yes, he did.                           No, he didn’t. 

 



Spelling 
(pravopis) 

 

- minulý čas prostý tvoříme u pravidelných sloves tak, že ke slovesu přidáme koncovku -ed 
  

 stay – stayed    

 watch – watched  

 help – helped  

   

- končí-li sloveso na -e, potom přidáme pouze -d 

 

 like – liked 

 hate – hated 

 close – closed 

 

-    končí-li sloveso na -y před kterým je souhláska, pak se -y změní na -i a přidáme -ed  

  

 try – tried 

 study – studied 

 hurry – hurried 

 

- končí-li sloveso na  jednu samohlásku a jednu souhlásku, potom tuto souhlásku   

  zdvojíme 

  

 stop – stopped 

 plan – planned 

 

- končí-li sloveso na -l, potom toto -l zdvojíme -ll a přidáme -ed 

 

 travel – travelled 

 

- je-li ve slově přízvuk na druhé slabice, potom zdvojíme koncovou souhlásku a přidáme -ed 

 

 prefer – preferred 

 refer – referred 

 develop – developped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAST SIMPLE – IRREGULAR VERBS 
(minulý čas prostý – nepravidelná slovesa) 

 

 

1. affirmative (kladná věta oznamovací) 

  

I   went   šel jsem     

you  went   šel  jsi     

he   went   šel        

she  went   šla     

it   went   šlo     

 

we   went    šli jsme     

you  went              šli jste    

they  went    šli (oni), šly (ony), šla (ona)  

   

2. negative (záporná věta) 

 

I   didn’t go  nešel jsem     

you  didn’t go  nešel jsi       

he   didn’t go  nešel        

she  didn’t go  nešla     

it   didn’t go  nešlo    

   

we  didn’t go  nešli jsme      

you  didn’t go  nešli jste     

they  didn’t go  nešli (oni), nešly (ony), nešla (ona)     

    

3. question (otázka) 

 

Did I go …?  Šel jsem …?    

Did you go …?  Šel jsi …?   

Did he go …?  Šel …?   

Did she go …?  Šla …?   

Did it go …?  Šlo …?   

 

Did we go …?  Šli jsme …?   

Did you go …?  Šli jste …?  

Did they go …?  Šli (oni) …?, Šly (ony)…?, Šla (ona)…?   

 

4. short answers (krátké odpovědi) 

 

+  Yes, I did.                          –  No, I didn’t. 
     Yes, you did.            No, you didn’t. 

           Yes, he did.                           No, he didn’t. 

 

 

 

 

 

 

 



Použití minulého času prostého: 
 

- používáme ho pro vyjádření děje, který v minulé době proběhl a skončil 

- používá se především pro vyprávění nebo tehdy, je-li ze souvislosti jasné, že jde o dobu, 

která již skončila 

 

 

Nejčastější časové údaje spojené s minulým časem prostým: 

 

yesterday (včera)     one / an hour ago (před hodinou)  

yesterday morning (včera ráno)   one / a week ago (před týdnem) 

yesterday noon (včera v poledne)    one / a month ago (před měsícem) 

yesterday afternoon (včera odpoledne)  one / a year ago (před rokem)  

yesterday evening (včera večer)   how long ago (jak dlouho před) 

yesterday midnight (včera o půlnoci)   in 1999 (v roce 1999)   

    

    

      

last night (minulou noc)    last week (minulý týden)   

last Saturday (minulou sobotu)   last month (minulý měsíc)  

        last year (minulý rok)  

        last century (minulé století)  

  

 

 

 


