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PRESENT SIMPLE
AND

PRESENT CONTINUOUS

Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.



PRESENT SIMPLE
I
You
We
They

go …… .
move …… .
sit …… .
have …… .

affirmative

negative

He
She
It

goes …… .

moves …… .

sits …… .

has ……. .

don´t go …… .
don´t move …… .
don´t sit …… .
don´t have …… .

question

DO
go …… ?
move …… ?
sit …… ?

DOES

every ……..     usually normally often always

all the time sometimes on Saturday

I
You
We
They

I
you
we
they

He
She
It

doesn´t go …… .

doesn´t move …… .

doesn´t sit …… .

doesn´t have …… .

he
she
it

go …… ?
move …… ?
sit …… ?



PRESENT CONTINUOUS

affirmative

negative

question

I
You / We / They

He / She / It

am
are
is

I
You / We / They
He / She / It

am not = ´m not
are not = aren´t

is not = isn´t

to be - ing

Am
Are
Is

I
you / we / they

he / she / it

going

moving

sitting

having

now right now at the moment      
in the picture / photo tonight today



Translate. (Přelož.)

1. Jdou do knihovny.
2. Právě teď dělám domácí úkol.
3. Buď zticha! Maminka pracuje.
4. Jak často běháš?
5. Petr se nedívá každé odpoledne na televizi.

1. They are going to the library.
2. I´m doing my homework right now.
3. Be quiet! Mum is working.
4. How often do you run?
5. Peter doesn´t watch TV  every afternoon.



Complete the sentences with the correct
form of the verbs.

(Doplň věty správným tvarem slovesa.)

1. Paul  …………………  basketball on Mondays. (play)
2. Hurry up, we ………………… for you.           (wait)
3. Where ……….  she ……    ?                               (live)
4. They sometimes ……  to the theatre

on Sunday.                                                          (go)
5. I can´t answer phone because I  …………….. 

in the garden.                                                    (work)
6.The girl in this picture …………………… very nice  

clothes.                                                                 (not wear)

plays
are waiting

does live
go

am working

isn´t wearing




