
Minulý čas – The past tense
pracovat – pracova- 
-l, (masculine) - pracoval
-la, (feminine) - pracovala
 -lo, (neutral) – pracovalo 
 -li, (plural) - pracovali

Tom pracoval.
Jane pracovala. 
Dítě pracovalo. 
Jack a Jill pracovali. 

irregular past forms:
být – byl
jíst – jedl
spát – spal
psát – psal
číst – četl
jít – šel (šla, šli)
mít – měl
pít - pil

já, ty, my, vy – jsem, jsi, jsme, jste! 
jsem, jsi, jsme, jste – 2nd position!
se, si – 2nd position
together – se, si in 3rd position
Díval jsem se na televizi.  
           (2)  (3)

Negative:
Vařili jsme – nevařili jsme. 
Běhali jste – neběhali jste.

Question: change intonation
Pracoval jsi. Pracoval jsi? 

jsi+se – ses
jsi+si – sis

Díval jsi se. Díval ses. 
Koupil jsi si. Koupil sis.  

Formal adress: vy, plural forms
pracuješ – pracujete 
pracoval jsi – pracoval jste (main verb is not plural!)



Doplňte tvary minulého času (fill in past tense forms): 
Daniel (poslouchat) muziku.
Jana (pracovat).
Simona (učit se) česky.
Petr (odpočívat). 
Pavel a Dana (obědvat).
Renata (hledat) poštu.
Moje auto (být) červené.
Jana a Petr (uklízet).
Milena (tancovat).
Tomáš (nakupovat).
Petr a Pavel (jíst) svíčkovou.
Irena (číst) novou knihu.
Jaroslav (spát) celou noc.
Alena (být) v supermarketu.

Key: poslouchal, pracovala, se učila, odpočíval, obědvali, hledala, bylo, uklízeli, tancovala, nakupoval, 
jedli, četla, spal, byla.

Doplňte slovesa v minulém čase (fill in verbs in the past tense.) Pozor na druhou pozici! (Careful 
about the second posiltion!)
Příklad (example): Byla jsem v hotelu. Včera jsem byla v hotelu. 

Byl jsem v restauraci. Včera ___________________ v restauraci.
Pracovali jsme. Včera _________________________.
Učila ses česky. Včera _________________________ česky.
Obědvali jste. V poledne _______________________. 
Hledali jste kino. Večer ________________________ kino.
Byla jsem na letišti. Ráno ______________________ na letišti. 
Uklízel jsi. Odpoledne _________________________. 
Tancovala jsi. Večer __________________________. 
Četli jsme noviny. Ráno _______________________ noviny. 
Spal jsi. V noci ___________________________. 

Key: jsem byl, jsme pracovali, ses učila, jste obědvali, jste hledali, jsem byla, jsi uklízel, jsi tancovala, 
jsme četli, jsi spal. 


