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Present Tenses 1 

(Přítomné časy) 1 



Co vyjadřuje přítomný čas 

prostý a co přítomný čas 

průběhový? 

přítomný čas prostý? 

přítomný čas průběhový? 

a) Děj právě probíhající? 

b) Děj pravidelně nebo nepravidelně se  

   opakující? 

a) Děj právě probíhající? 

b) Děj pravidelně nebo nepravidelně se  

   opakující? 



 

Lewis normally __________ TV in the evenings.  

 

But he _________________ it today, because  

 

he ____________ his Biology project. 

 

watches 

isn´t watching ´s doing 

Doplň slovesa v 
rámečku do vět. 



Která z vět je v přítomném 

čase prostém a která v 

průběhovém? 

Jak jsi to poznal? 

 

Lewis normally watches TV in the evenings.  

 

But he isn´t watching it today, because  

 

he´s doing his Biology project. 

 

 

Lewis normally watches TV in the evenings.  

 

But he isn´t watching it today, because  

 

he´s doing his Biology project. 

 

2) Tvar slovesa 

1) Časový údaj 



 

Lewis normally watches TV in the evenings.  

 

But he isn´t watching it today, because  

 

he´s doing his Biology project. 

 

přítomný čas prostý 

přítomný čas průběhový 

Děj pravidelně nebo nepravidelně se opakující 

Děj právě probíhající 



Které časové údaje sem 

nepatří? 

usually at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

yesterday tomorrow 

last  week 

two days ago 

now 

this week 

these days never 

today 



Které časové údaje sem 

nepatří (a proč)? 

usually at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

yesterday tomorrow 

last  week 

two days ago 

now 

this week 

these days never 

today 



Jaké časové údaje se pojí 

s přítomným průběhovým 

dějem? 

usually at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

yesterday tomorrow 

last  week 

two days ago 

now 

this week 

these days never 

today 



usually at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

yesterday tomorrow 

last  week 

two days ago 

now 

this week 

these days never 

Jaké časové údaje se pojí 

s přítomným prostým dějem? 

today 

Jaké časové údaje se pojí 

s přítomným průběhovým 

dějem? 



usually at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

yesterday tomorrow 

last  week 

two days ago 

now 

this week 

these days never 

today 

Jaké časové údaje se pojí 

s přítomným průběhovým 

dějem? 

Jaké časové údaje se pojí 

s přítomným prostým dějem? 



Lewis watches TV. Lewis´s watching TV. 

Does Lewis watch TV? Is Lewis watching TV? 

Lewis doesn´t watch TV. Lewis isn´t watching TV. 

Lewis and Victoria watch 

TV. 

Lewis and Victoria are 

watching TV. 

Do Lewis and Victoria 

watch TV? 

Are Lewis and Victoria 

watching TV? 

Lewis and Victoria don´t 

watch TV. 

Lewis and Victoria aren´t 

watching TV. 

Všimni si rozdílů 

+ kladná věta, ? otázka, - zápor 

+ 

_ 

? 

+ 

_ 

? 

Continuous Simple 



Julia´s doing a project to Biology about mammals 

this month. 

My sister doesn´t wake up at 6 o´clock, she wakes 

up at 7. 

We listen to the radio in the mornings. 

Mark´s reading an interesting book about sharks. 

Kelly goes swimming every Tuesday,  

but she isn´t going today because it´s Thursday. 

I and my brother play PC games in our free time. 

Michael´s going to school by car with his dad 

today.  

My family watch TV every evening. 

SIMPLE – S (prostý) nebo CONTINUOUS – C (průběhový), 

podle čeho ses rozhodl? 

Kelly goes swimming every Tuesday,  

but she isn´t going today because it´s Thursday. 

My family watch TV every evening. 

I and my brother play PC games in our free time. 

Michael´s going to school by car with his dad 

today.  

Mark´s reading an interesting book about sharks. 

We listen to the radio in the mornings. 

Julia´s doing a project to Biology about mammals 

this month. 

My sister doesn´t wake up at 6 o´clock, she wakes 

up at 7. 

simple 

continuous 

simple 

simple 

continuous 

continuous 

simple 

continuous 

simple 

S/C 

S/C 

S/C 

S/ 

C 

S/C 

S/C 

S/C 

S/C 



but 

Michael 

usually today 

play basketball play tenis 

Michael usually plays basketball,  

but 

he is playing tennis today.  



but 

Rachel 

normally today 

read a book ride a bike 

Rachel normally reads a book,  

but 

she is riding a bike today.  



but 

David 

always / after school today 

play the guitar play a computer game 

David always plays the guitar after school,  

but 

he is playing a computer game today.  



but 

Laura and Sandra 

often / at weekends this weekend 

go shopping 
ride a horse 

Laura and Sandra often go shopping at 

weekends,  
but 

they´re riding a horse this weekend.  



but 

Victoria 

not usually / after 

school 
today 

Victoria doesn´t usually watch TV after 

school,  
but 

she is watching TV today.  

watch TV watch TV 



but 

Mandy 

at weekends 

this Saturday 

Mandy normally sleeps long at weekends,  

but 
she isn´t sleeping long this Saturday, 

because she´s getting up early.  

sleep long 

not sleep long 

get up early 

normally 

because 



Co jsme se naučili? 



Co vyjadřuje Přítomný 

čas prostý? 

A   děj, který právě teď probíhá     

B   děj, který se pravidelně nebo nepravidelně 

    opakuje      

C   děj, který proběhl     



Co vyjadřuje Přítomný 

čas průběhový? 

A   děj, který právě teď probíhá     

B   děj, který se pravidelně nebo nepravidelně 

    opakuje      

C   děj, který proběhl     



Které časové údaje jsou 

typické pro přítomný čas 

prostý? 

usually 

at the moment 

sometimes 

often 

normally 

regularly 

every day/morning 

every Saturday/Christmas 

on Wednesdays/Fridays 

always 

at weekends 

after school 

now 

this week 

these days 

never 

today 



Jak utvoříš kladnou větu, 

otázku a zápor u 

přítomného času prostého? 

A jak u průběhového? 

Lewis´s watching TV. 

Is Lewis watching TV? 

Lewis isn´t watching TV. 

Lewis watches TV. 

Does Lewis watch TV? 

Lewis doesn´t watch TV. 



Thank you! 

Have a nice day! 
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