ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON FOUR
Beste leerling!
Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning.
Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: “Doe nooit twee talen achter elkaar!”
Ik hoop dat je deze aanwijzing goed onthoudt!
Als je twee talen achter elkaar leert, is het dikwijls zo dat je bepaalde zaken door elkaar gaat
halen!
Dus onthoud: Doe geen twee talen achter elkaar!

En nu weer Engels!
SIMPLE PAST
Wat is de Simple Past? (verleden tijd)
 Iets dat duidelijk in het verleden gebeurde, en nu afgelopen is.
 Keywords: yesterday, last week, last summer, etc.
A. Werkwoorden in de Simple Past
1. bij regelmatige werkwoorden in de simple past gebruik je de stam + ed.
 I talk  I talked
 I walk  I walked
 she works  she worked
2. bij onregelmatige werkwoorden in de simple past is er geen vaste regel. Deze
moet je uit je hoofd leren!
 I go  I went
 we write  we wrote
 she sees  she saw

EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:
maken = make – past simple: made
(maken) make – made; (rijden) ride – rode; (rijden, besturen) drive – drove;
(nemen) take – took; (breken) break – broke; (hebben) have – had;
(drinken) drink – drank; (zeggen) say – said; (kopen) buy – bought; (gaan) go - went
Onhoud! arrive = aankomen; borrow = lenen; show = laten zien;

EXERCISE 2: Schrijf de volgende Engelse zinnen over in je schrift , vul de juiste
werkwoordsvorm in.
1.

Yesterday I w………… to the church. Gisteren ging ik naar de kerk.

2.

They a………. half an hour ago. Zij kwam een half uur geleden aan.

3.

She w……….. in that shop for three years. Zij werkte drie jaar lang in die winkel.

4.

My sister m……. a birthday cake for me last week. Mijn zus maakte afgelopen een
verjaardagstaart voor mij.

5.

Steve r………. on his bicycle to school yesterday. Steve reed gisteren op zijn fiets naar
school.

6.

My friends d………. to Los Angeles two weeks ago. Mijn vrienden reden twee weken
geleden naar Los Angeles.

7.

Elizabeth t…………. some flowers to her mother last Saturday. Elizabeth nam afgelopen
zaterdag bloemen mee naar haar moeder.

8.

Jane p……….. tennis yesterday. Jane tenniste gisteren.

9.

Benny w…………yesterday. Benny werkte gisteren.

10. Kevin b…………. his leg while he was playing football. Kevin brak zijn been terwijl hij
aan het voetballen was.
11. He d……….. a lot of work in the garden yesterday. Hij deed gisteren veel werk in de tuin.
12. The child d………. some milk last night. Het kind dronk afgelopen avond wat melk.
13. My teacher b…………. some new books last month. Mijn leraar kocht afgelopen
maand wat nieuwe boeken.
14. He b…………. Peter´s bike yesterday. Hij leende gisteren de fiets van Peter.
15. The man s………… something to the woman. De man zei iets tegen de vrouw.
16. They s………… us their house last week. Zij lieten ons afgelopen week hun huis zien.
Kijk de 16 zinnetjes na en leer de zinnetjes Engels – Nederlands.

VRAGENDE EN ONTKENNENDE ZINNEN
EXERCISE 3: Bestudeer de volgende zinnetjes goed!
Did it rain? = Regende het?
Did they do all the work? = Deden zij al het werk?
Did you have a friend? = Had je een vriend?
We didn't drink coffee = Wij dronken geen koffie.
My father didn't have work = Mijn vader had geen werk.
Did John have a job? = Had John een baantje?
Did your mother have a car? = Had je moeder een auto?
Let op! Was he at home? = Was hij thuis?
Let op! She wasn't ill = Zij was niet ziek.

EXERCISE 4
Pak je schrift. Geef aan of een zin goed of fout is. Geef aan wat er fout is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Steve and I walks to school every morning.
My uncle always goes to France.
Janet plais the piano every day.
We aren’t at school.
Do you be at home?
She isn’t sick.

7. Yesterday I went to the church.
8. Did John have a job?
9. My brother drunk a beer yesterday.
10. We didn't drink coffee.
11. Yesterday we saw three mouses.
12. David weighs more than eighty kilos.
Kijk na!

EXERCISE 5: Leer de volgende 15 onregelmatige werkwoorden!
1. (blazen) blow – blew
2. (bouwen) build – built
3. (komen) come – came
4. (kruipen) creep – crept
5. (fallen) fall – fell
6. (vechten) fight – fought
7. (vinden) find – found
8. (verbergen) hide – hid
9. (horen) hear – heard
10. (ontmoeten) meet – met
11. (betalen) pay – paid
12. (bellen) ring – rang
13. (stijgen, opkomen) rise - rose
14. (schijnen) shine – shone
15. (denken) think – thought

Weet je zeker dat je deze vijftien onregelmatige werkwoorden kent?

EXERCISE 6
Maak de volgende zinnen in de linker kolom af met een woord uit de rechter kolom. Schrijf
de hele zin op in je schrift.
1. My English homework is not so ……………. .

een bril

2. My mother often boils ……………

vlees

3. I will take my …………………...

breed

4. English is not a very difficult …………………..

ongevaarlijk

5. Where`s the …………. to this door?

sleutel

6. Lions aren’t ……………………...

gemakkelijk

7. Dad doesn’t wear …………………..

taal

8. Lions eat a lot of …………………….

een ei

9. How ………………. is the river here?

apotheek

10.Where is the …………………………

fiets

ANTWOORDEN
EXERCISE 2
1. went
2. arrived
3. worked
4. made
5. rode
6. drove
7. took
8. played
9. worked
10. broke
11. did
12. drank
13. bought
14. borrowed
15. said
16. showed
EXERCISE 3
1. fout (walk)
2. goed
3. fout (plays)
4. goed
5. fout (are you)
6. goed
7. goed
8. goed
9. fout (drank)
10. goed
11. goed
12. goed
EXERCISE 6
1. easy
2. an egg
3. bike
4. language
5. key
6. harmless
7. glasses
8. meat
9. wide
10. chemist’s

