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PRESENT SIMPLE
(přítomný čas prostý)



PRESENT SIMPLE
positive

go to the cinema.

I / you/ we/ they have a party.

work in the garden.

goes to the cinema.

He/ she/ it has         a party.

works in the garden.

every….    always usually normally
often sometimes



TRANSLATE - PŘELOŽ

Obědvá.

Hraji fotbal každé pondělí.

Mary se dívá na televizi každý den.

Oni bydlí v Ostravě.



Obědvá.                      

He has lunch.

Hraji fotbal každé pondělí.

I play football every Monday.

Mary se dívá na televizi každý den.

Mary watches TV every day.

Oni bydlí v Ostravě.   

They live in Ostrava.



PRESENT SIMPLE
negative

go to the cinema.

I / you/ we/ they don´t have a party.

work in the garden.

go to the cinema.

He/ she/ it doesn´t have a party.

work in the garden.



TRANSLATE - PŘELOŽ

Nedělám domácí úkol.

Petr nefotí nové fotky.

Nenosíme školní uniformy.

Líza nečte časopis.



Nedělám domácí úkol. 

I don´t do my homework.

Petr nefotí nové fotky.

Peter doesn´t take new photos.

Nenosíme školní uniformy.

We don´t wear school uniform.

Líza nečte časopis.

Lisa doesn´t read a magazine.



PRESENT SIMPLE
question + short answer

go to the cinema?
Do I/ you/ we/ they have a party?

work in the party?

go to the cinema?
Does he/ she/ it have a party?

work in the party?

Yes, I do. Yes, they do. Yes, he does.
No,I don´t. No, we don´t. 

No, she doesn´t.



TRANSLATE - PŘELOŽ

Hraješ na klavír?

Prší v září?

Píšou dopis?

Vidí maminka tvé přátele?



Hraješ na klavír?         

Do you play the piano?

Prší v září?                   

Does it rain in September?

Píšou dopis?                

Do they write a letter?

Vidí maminka tvé přátele?

Does a mum see your friends?



Sources (zdroje)

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011–25-08] jsou dostupné pod licencí Public Domain – na 
http://www.clker.com/.

• http://www.clker.com/clipart-serpent.html




