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PAST CONTINUOUS

Minulý čas průběhový



Past continuous

You We
They

to be + verb + - ing

affirmative

play

dream

runn

watch

climb

read
cook

negative

question

I
He  She It

I
He  She It

You We
They

?
short answer



Complete was / wasn´t, 
were / weren´t and verb.

1. What ………..  you ..…………  at 10 o´clock last night?

2. We …………………………. a film at 8 o´clock.

3. She ……………………… for me at the bus stop.

4. It …………………….  .

5. Some boys ……………………….. football when it happened.

rain do    watch play    wait

were doing

were watching

was waiting

was raining

were playing



Translate. (Přelož.)

1.Včera v pět jsem nesledoval televizi, 
protože jsem dělal úkol z matematiky.

2.Poslouchal jsi v devět večer rádio?
3.Nešli odpoledne do kina, protože pršelo.
4.V osm ráno jsem seděl ve vlaku a četl noviny.

1.I wasn´t watching TV at 5 o´clock pm , 
because I was doing my  

2.Were you listening to the radio at 9 o´clock pm
3.They weren´t going to the cinema, because it
4.I was sitting on the train and reading the newspaper

( in the morning).



Write the sentences.
(Napiš věty.)

1. We / clean / our / house / yesterday / afternoon.
2.I  / not dream / last / night.
3.When she woke up,  the /  sun / shine.
4.Where / you / sit ?
5.She / wear / the / coat, because there was cold.

1.We were cleaning our house yesterday
2.I wasn´t dreaming last night.
3.When she woke up, the sun was shining
4.Where were you sitting?
5.She was wearing the coat, because there




