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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) vysvětlující problematiku používání 
minulého času průběhového a prostého. Materiál je použitelný         
při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci si osvojí 
základní rozdíly mezi oběma časy a používání v konkrétních 
situacích.  

• 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. 

 



Past continuous 
Minulý průběhový 

Do you remember this example? 

What were you doing at 5 in the afternoon 
yesterday? 

I was playing tennis. 
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Past continuous 

Minulý čas průběhový používáme, jestliže chceme hovořit o 

něčem, co právě probíhalo v určité době v 
minulosti. 

Tedy: včera, právě v 5 hod. odpoledne jsem hrál tenis (byl jsem v 
průběhu hraní). 
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Past simple 

But we can also say (Ale můžeme také říci) ……………. 

What did you do yesterday? 

I played tennis. 

 
We used past simple 

Použili jsme minulý čas prostý 

 



Compare (Srovnej): 

I                      tennis. 

I              tennis. 

 
What is the difference??? Jaký je rozdíl??? 

Why do we have two possibilities??? Proč máme dvě možnosti???  

Obě věty znamenjí, že jsem hrál včera tenis. 

was playing  

played 
 



Past simple 

I played tennis.  

Hrál jsem tenis. Zahrál jsem si tenis.  

Říkám, co jsem včera dělal – nezáleží kdy 

přesně. 

 

YESTERDAY 
         Prostě včera 



Past continuous 

I was playing tennis. 

When??? 

Yesterday at 5 in the afternoon. 

 

 

Hrál jsem tenis. 

Říkám, co jsem právě dělal včera v určitou dobu. 

V 5 hodin odpoledne jsem právě hrál… 

Byl jsem někde v průběhu hraní. 
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Difference. Rozdíl. 

What did you do yesterday? 

I wrote a letter to my friend. 

Napsala jsem dopis… 

Dopis je dokončený, hotový. 



Difference. Rozdíl. 

What were you doing yesterday afternoon? 

I was writing a letter. 

Psala jsem dopis. 

Psala jsem ho, ale nemusí být dokončený, 

jen říkám, že jsem to dělala. 



Difference. Rozdíl. 

Past simple 

I wrote … 

I played … 

We made … 

He ran … 

They went … 

Paul opened … 

My friend learned … 

 

Past continuous 

I was writing … 

I was playing … 

We were making … 

He was running … 

They were going … 

Paul was opening … 

My friend was learning … 

hrál 

vyrobil 

běžel 

šel 

otevřel 

naučil se 



Past simple and past continuous 

Minulý čas prostý a minulý čas průběhový 

se často používají společně v jednom 

souvětí. 

I was reading a book, 

my friend came. 

While 



How do we use it? 

Jak to používáme? 

While I was reading a book 

my friend came. 

 
I was reading = četl jsem (dlouho, nějakou dobu) 

my friend came = přítel přišel (náhle, najednou) 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                       



Past simple or continuous 

Decide! (Rozhodni!) 

1. While I                                 down the road, I                                  Bill.     
2. While I                                the newspaper, the cat                              

onto the table. 

was walking 

saw 

jumped 

was reading 



Past simple or continuous 

Decide! (Rozhodni!) 
1. Alan                                     Helen while he                               to 

France. 

2. Sally                              her leg while she                                 .                      

met 

broke 

was skiing 

was travelling 



Past simple or continuous 

Decide! (Rozhodni!) 
1. Sue                            in Manchester when her uncle                           .   

2. At 6.15, when you                             , I                                  a shower. 

died 

was having 

was living 

phoned 



Conclusion 

Závěr 

Minulý čas (past tense) má dvě formy: 

• prostý (simple) 

• průběhový (continuous) 

• často je používáme společně – v souvětí 

• minulý prostý (past simple) používáme pro děj 
ukončený (často rychlý a náhlý) 

• minulý průběhový (past continuous) 
používáme pro děj, který právě probíhal v 
určitou dobu a nebyl ukončen (často byl 
něčím přerušen 

 

 



Remember!  

Pamatuj! 

 
 

 

 

 

While I was reading a book,  

 

                                                my friend came. 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 
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