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Anotace: 

 Digitální učební materiál (DUM) vysvětlující problematiku tvoření         
a používání minulého času průběhového. Materiál je použitelný        
při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci si osvojí 
základní pravidla tvoření minulého času průběhového, tvoření otázky 
a záporu. Na několika větách si procvičí jeho používání. Zároveň si 
zopakují základní informace o přítomném čase průběhovém. 

 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 continuous 
Přítomný průběhový 

 

What are you doing at the moment? 

 

I am having an English lesson. We are 

learning new grammar. 



When do we use it? 
Kdy to používáme? 

Přítomný čas průběhový používáme když se 

děj odehrává: 

a) pravidelně, opakovaně, pořád, každý den, … 

b) právě v tomto okamžiku, tedˇ, dnes, … 

c) jen jedenkrát 

d) celý život 



Practice - Present continuous 
Procvič – přítomný průběhový 

We are sitting in our English classroom. (sit) 

What are you doing? (děláte) 

We are learning new grammar. (learn) 

Are you writing anything? (píšete) 

No, we aren´t. (krátká odpověď) 

We´re watching a presentation. (sledujeme - 

                                                    krátký tvar) 

 



Past continuous 
Minulý průběhový 

Co jsi dělal včera v pět odpoledne? 

Hrál jsem tenis. 
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Past continuous 
Minulý průběhový 

            

What were you doing at 5 in the afternoon 

yesterday? 

    

I was playing tennis.  

are you doing 

am playing 



Past continuous 
Minulý průběhový 

Minulý čas průběhový tvoříme podobně jako 
přítomný průběhový: 

 sloveso má koncovku 

   -ing 

 používáme pomocné sloveso být (to be) v 
čase minulém  

   was 

   were 



Practice – Past continuous 
Procvič – minulý průběhový 

It was 1st September 7:15. What were some kids doing?  

Jane was having breakfast.  

Tony was crossing the street.  

Michael and Peter were waiting for their friends.  

What about Sam? Was he going to school?  

     Yes he was. He was getting off the bus.  

Oh no. I can´t believe it. Dan wasn´t doing anything.   

     He was sleeping.  

And what about you? What were you doing that time???  

 

 

have 

cross 

čekali 

šel 

nedělal 

spal 

jsi dělal 

get off 



I was waiting for my clever pupils. 
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