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PRESENT CONTINUOUS 
(přítomný čas průběhový)



Present continuous
positive

I                am / ´m listening to music.

You

We are / ´re going to school.

They

He

She is / ´s sit ing in the garden.

It

t

now

in this
photo

at the
momenttoday



Translate - přelož

Jedu autobusem do školy.

Honza hraje tenis.

Děti spí na zahradě.

Ema pomáhá v kuchyni.



Check your writing.
(Zkontroluj.)

Jedu autobusem do školy.

I´m taking the bus to school.

Honza hraje tenis.    

John is playing tennis.

Děti spí na zahradě. 

The kids are sleeping in the garden.

Ema pomáhá v kuchyni. 

Amy´s helping in the kitchen.



Present continuous
negative

I                am not / ´m not listening to music.

You

We are not / aren´t going to school.

They

He

She is not / isn´t sitting in the garden.

It



Translate - přelož

Moje maminka nejde nakupovat.

Nemám oblečené modré tričko.

Na fotce neobědváme.

Nedělají domácí úkol.



Check your writing.
(Zkontroluj.)

Moje maminka nejde nakupovat.

My mum isn´t going shopping.

Nemám oblečené modré tričko.

I´m not wearing a blue T-shirt.

Na fotce neobědváme.

We aren´t having lunch in the photo.

Nedělají domácí úkol.          

They aren´t doing homework.



Present continuous
question + short answer

Am I       doing today´s homework?       Yes, I am.

No, I´m not.

you Yes, I am./ No, I´m not.

Are we playing basketball? Yes, you/we/they are.

they No, you/we/they aren´t. 

he

Is she helping?              Yes, he/she/it is.

it No, he/she/it isn´t.



Translate - přelož

Prší teď? Ne, neprší.

Čtou novou knihu? Ano, čtou.

Píšeš dopis? Ano, píšu.

Hraje tvůj bratr počítačovou hru? Ne, nehraje.



Check your writing.
(Zkontroluj.)

Prší teď? Ne, neprší.

Is it raining now? No, it isn´t.

Čtou novou knihu? Ano, čtou.

Are they reading a new book? Yes, they are.

Píšeš dopis? Ano, píšu.

Are you writing a letter? Yes,            .

Hraje tvůj bratr počítačovou hru? Ne, nehraje.

Is your brother playing a computer game? 

No, he isn´t. 

I´m




