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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro opakování                      
a procvičování používání přítomného času prostého a průběhového. 
Materiál je použitelný při výuce v 7. ročníku s využitím interaktivní 
tabule. Žáci si zopakují zásady tvoření přítomného času prostého    
a průběhového a na konkrétních příkladech si ověří správnost 
používání ve větách. Důraz je kladen na správné rozhodování 
použití času v konkrétní větě a situaci. Zároveň si žáci opakují         
a upevňují znalosti běžných a frekventovaných sloves. 

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, 
Tom. Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 
2002. ISBN 0 19 436532 8.  

• DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 



Present tense  
(přítomný čas) 

Present simple 

(přítomný prostý) 

Present continuous 

(přítomný průběhový) 

now, today,  

at the moment, 

in this picture, … 

 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ  

ČINNOST 

always, often, 

usually, regularly, 

sometimes, 

every day, … 

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST 

I go to school every day. 

We always start lessons at 7:30. 

My mum works at the post office. 

 

PRAVIDELNÁ ČINNOST 

I am learning English now. 

Our teacher is talking at the moment. 

Look. That man is standing  

at the bus stop. 

 

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ  

ČINNOST 

...go... 

...start...   

...works... 

 
PRAVIDELNÁ ČINNOST 

...am learning... 

...is talking... 

...is standing... 
  

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ  

ČINNOST 



 

What is important? 

Co je důležité? 

 

     Jaká je činnost? 

     pravidelná    x    právě probíhající  

 

přítomný prostý 

                              přítomný průběhový 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

We                         English every lesson. 

 

 

 
are speaking 

speaks 

speak 

are speak 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

My brother                             TV all the time. 

 

 

 
is watching watch 

watches is watch 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

They                            dinner at the moment. 

 

 

 
is having 

are have are having 

have 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

Brian                              his homework now. 

 

 

 
do 

is do 

is doing 

does 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

I                          fat meat. 

 

 

 
am never eating 

never eats never eat 

don´t never eating 



CHOOSE! 

VYBER! 

 

My sister                          horror films. 

 

 

 

don´t like doesn´t likes 

doesn´t like isn´t liking 



CHOOSE! 

VYBER! 

Please be quiet.  

I                             to the news. 

 

 

 

listen listens 

am listening am listen 



CHOOSE! 

VYBER! 

I know that man.                             

He                        his dog in the morning. 

 

 

 
walks always 

always walk always walks 

is always walking 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 

http://www.office.microsoft.com/

