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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen k procvičení tvoření přítomného času přítomného –otázky a 

krátké odpovědi. 

 

 

Prohlašuji, ţe při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně uţívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská 

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

Prohlašuji dále, ţe výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. 

Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného uţití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. ţe k uvedeným účelům můţe být kýmkoliv zveřejňováno, pouţíváno, upravováno a 

uchováváno. 

 

 



Present continuous – questions 

Přítomný čas průběhový – otázky 

1. Vytvoř  otázky a krátké odpovědi. 

It´s Monday morning. What are the children doing? 

Harry / have breakfast       Is Harry having breakfast?       Yes, he is. 

Peter / brush his hair        ___________________________________________ 

Alice / do her homework  ___________________________________________ 

Mike / go to school           ___________________________________________ 

John / swim in the river    ___________________________________________ 

You / clean your teeth      ___________________________________________ 

girls / play football           ___________________________________________ 

boys / work in the garden  ___________________________________________ 

 

2. Ask your friend  /ptej se kamaráda – vytvoř otázky/ 

It´s Sunday morning. 

(get up, go to school, clean your teeth, have a shower, watch TV, listen to 

music,sing songs) 

Are you getting up?________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Write your friend´s possible answers /Napiš moţné odpovědi tvého 

kamaráda/ 

I am getting up. I am not going to school. ______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Řešení :       Present continuous – questions 

                     Přítomný čas průběhový – otázky 

1. Vytvoř  otázky a krátké odpovědi. 

It´s Monday morning. What are the children doing? 

Harry / have breakfast       Is Harry having breakfast?       Yes, he is. 

Peter / brush his hair          Is Peter brushing his hair?       Yes, he is. 

Alice / do her homework   Is Alice doing her homework?  No, she isn´t. 

Mike / go to school            Is Mike going to school?          Yes, he is. 

John / swim in the river     Is John  swimming in the river?  No, he isn´t. 

You / clean your teeth       Are you clearing your teeth?      Yes, I am.                                                    

girls / play football            Are girl playing football?       No, they aren´t.             

boys / work in the garden   Are boys working in the garden?   No they aren´t. 

 

2. Ask your friend  /ptej se kamaráda – vytvoř otázky/ 

It´s Sunday morning. 

(get up, go to school, clean your teeth, have a shower, watch TV, listen to music, 

sing songs) 

Are you getting up?, Are you going to school?, Are you cleaning your teeth?, 

Are you having a shower?, Are you watching TV?, Are you listening to music?, 

Are you singing songs? 

3. Write your friend´s possible answers / Napiš moţné odpovědi tvého 

kamaráda/ 

I am petting up. I´m not going to school. I´m cleaning my teeth.I´m swing a 

shower. I´m not watching TV. I´m listening to music. I´m ot singing songs. 

  

 



Metodické zhodnocení, návod: 

 

Ţáci pracují s pracovním listem kaţdý samostatně. 

 

Ţáci vypracují podle přiloţených výsledků. 
 

Podle vzoru první věty ţáci tvoří otázky v průběhovém přítomném čase a krátké odpovědi podle 

skutečnosti. 

Pak napíší otázky jako by se ptali svého kamaráda a jeho pravděpodobné odpovědi.   

 

Po dokončení práce je moţná společná kontrola, nebo si učitel ohodnotí práci sám.  

Časová dotace je cca 15 - 20min. 

 

Poţadavky: kopírka, propiska 

  

 

Pracovní list byl odpilotován v V.A a to dne 23. 5..2012 dle metodického návodu, ţáci 

rozuměli úkolu, práce se dařila.  

  

 

 

Pouţité zdroje: Objekty pouţité k tvorbě materiálů jsou vlastním dílem autora. 

 

 

 

 


