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There´s someone/something +  

-ing;  

see/hear + -ing 1 

 



He´s playing a computer game. 

Naučíme se popisovat obrázky nebo scenérie 

pomocí vazby ´There is/are´ a aktivity 

vyjádřené slovesem v  

´–ING´ tvaru. 

There´s a boy  

There´s a boy.  He´s playing a computer game. 

What´s in 

the 

picture? 

What is he 

doing? 

Co je v obou větách 

zmíněno? 

Podmět nebudeme 

opakovat, ale 

vynecháme . . .  

He´s playing a computer game. . . . playing a computer game. 



He´s playing a computer game. 

Naučíme se popisovat obrázky nebo scenérie 

pomocí vazby ´There is/are´ a aktivity 

vyjádřené slovesem v  

´–ING´ tvaru. 

There´s a boy  

There´s a boy.  He´s playing a computer game. 

What´s in 

the 

picture? 

What is he 

doing? 

He´s playing a computer game. . . . playing a computer game. 

. . .a spojíme do jedné věty 

There´s a boy playing a computer game.  



There´s a girl reading a book.  

There´s a girl.  She´s reading a book. 

What´s in 

the 

picture? 

What is she 

doing? 

. . . reading a book. 



There´s another girl sunbathing.  

There´s another girl.  She´s sunbathing. . . . sunbathing. 



There are people.  

There are people running to the sea.  

There are people.  
They´re running to the sea. 

What´s in 

the 

picture? 

What are 

the people 

doing? 
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woman/play the flute 
woman/dance 

parents/kiss their baby 
doctor/write 

girl/phone 

girl/sit 

children/cook 

girl/play pc games 

girls/jump 



Stejným způsobem budeme popisovat obrázek 

pomocí ´I can see/hear/feel´ a aktivity 

vyjádřené slovesem v ´–ing´ tvaru. 

I can see a girl sleeping.  

I can see a girl.  She´s sleeping. 

I can see a girl  . . . sleeping. 

What can 

you see in 

the 

picture? 

What´s she 

doing? 



see/a plane/fly 

see/a girl/smell a rose 

see/a tiger/come 

smell/sausages/burn 

hear/a girl/laugh 

hear/a woman/talk feel/fire/burn 

hear/a baby/cry 

hear/someone/play the guitar 

feel/wind/blow 

see/leaves/fall 

What can you 

see/feel/hear/ 

or smell? 



Co jsme se naučili? 



1) Naučili jsme se popisovat obrázky nebo 

scenérie pomocí vazby ´There is/are´ a 

aktivity vyjádřené slovesem v  

´–ING´ tvaru. 

There´s a boy.  He´s sleeping on the books. 

There´s a boy sleeping on the books.  



2) Naučili jsme se popisovat 

obrázky nebo scenérie pomocí 

´I can see/feel/hear/smell´ a 

aktivity vyjádřené slovesem v  

´–ING´ tvaru. 

I can hear a woman.  She´s singing a song. 

I can hear a woman singing a song.  



Thank you! 

Have a nice day! 
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