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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen k procvičení tvoření přítomného času přítomného ve srovnání 

s přítomným časem prostým 

 

 

 

 

 

 

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 / present simple  

 /přítomný čas průběhový/ přítomný čas prostý/ 

1. Napiš, co lidé právě dělají .                                      Napiš, co lidé dělají často. 

Now                                                               Often 

I / play / the piano 

I am playing the piano.                               I often play the piano. 

 

He / read  / the magazines 

________________________________________________________________ 

We / write / English words. 

________________________________________________________________ 

She / clean / her teeth 

________________________________________________________________ 

They / learn / English 

________________________________________________________________ 

Peter / go / to school 

________________________________________________________________ 

 

2. What  about  you? 

What are you doing now?                                        

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

What do you do often? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  



 

Řešení 

Present continuous / present simple  

 /přítomný čas průběhový/ přítomný čas prostý/ 

1. Napiš, co lidé právě dělají .                                      Napiš, co lidé dělají často. 

Now                                                               Often 

I / play / the piano 

I am playing the piano.                               I often play the piano. 

He / read / the magazines 

He is reading the magazines.                      He often reads the magazines. 

We / write / English words. 

We are writing English words.                   We often write English words. 

She / clean / her teet 

She is cleaning her teeth.                           She often cleans her teeth. 

They / learn / English 

They are learning English.                         They often learn English. 

Peter / go / to school 

Peter is going to school.                            Peter often goes to school. 

 

2. What  about  you? 

What are you doing now?                                        

I am learning English, I am writing English words.  

________________________________________________________________ 

What do you do often? 

I often clean my teeth.  …………………………………… 



Metodické zhodnocení, návod:   
 

Ţáci pracují s pracovním listem kaţdý samostatně 

 

Ţáci vypracují podle přiloţených výsledků. 

 

Podle vzoru první věty ţáci píší věty v průběhovém přítomném čase a v přítomném čase 

prostém. 

Pak  napíší několik vět o sobě, co právě dělají a co dělají často.   

 

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 21. 5..2012 dle metodického návodu, ţáci 

rozuměli úkolu, práce se dařila. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


