
Nové učivo   → PRŮBĚHOVÝ ČAS 

 
Už jsme se naučili správně používat sloveso být. Dokážeme 

tedy vyjádřit, že se někde něco nachází, jaké to je a tak dále. 

 

Dnes se naučíme říkat, jak někdo něco právě teď dělá! 
 

Cvičení na zopakování slovesa „BÝT“: 

Napiš k jednotlivým osobám správné tvary slovesa být. 
 

 YOU __________ HE __________ 

 I __________ THEY __________ 

 SHE __________ WE __________ 

 IT __________ YOU __________ 
 

Jestli máš předešlé cvičení správně doplněné, můžeme 

pokračovat dále. Rozhlédni se a říkej nahlas, co se právě teď 

kolem tebe odehrává. Vymysli alespoň pět příkladů. 

 

   

  What am I 

    DOING?  Co já teď dělám? 

 

 

 

 

 

 

 

        I AM THINKING! Já teď přemýšlím. 



 

Jako vzor si vybereme větu: JÁ TEĎ ČTU. 

 

Pokud tuto větu chceme říct v angličtině, bude vypadat takto: 

 
 

 1. místo: podmět = nějaká osoba, věc nebo zvíře 

 2. místo: sloveso být ve správném tvaru 

 3. místo: sloveso vyjadřující probíhající činnost 

    s koncovkou „ing” 

 
 

      

 První dvě místa umíme obsadit hravě: 

 

 první místo je podmět (kdo čte – já) = I 

 druhé místo (být ve správném tvaru k „já”) = AM 
 
 

Na třetím místě bude sloveso, které nám vyjadřuje to, co 

děláme > to v našem případě znamená sloveso READ (číst). 

Abychom větu měli ale úplně správně, připojíme k němu ještě 

koncovku „ING” > vznikne nám slovo READING! 

 

Teď už tedy umíme vzorovou větu snadno přeložit: 

I AM READING. 

 

Vždy se řiď těmito pravidly 

a nikdy nepřekládej slovo 

od slova!!! 

 

        It is easy! 
 



Cvičení 1: 

Tvoř tvary sloves s koncovkou „ing" - jako kdyby vyjadřovaly 

právě probíhající děj. 
 

 DRINK -  

 LISTEN -  

 GO -__________________________________  

 EAT - 

 LEARN -_____________  

 SLEEP - 

 
Otázka k zamyšlení pro chytré hlavičky: 

Musím v každé větě překládat slova jako „právě, teď, nyní...” , 

aby bylo jasné, že se něco děje právě v tento okamžik? 

 

  Správná odpověď: NE, protože tohle 

všechno  už nám vyjadřuje samotné sloveso 

tím, že má  právě tu kouzelnou koncovku 

„ING“. : -) 
 

Cvičení 2: 

Slova ve větách se trochu promíchala, dej je zase do pořádku. 

IS  HE  SITTING.  

  
________________________________________________________ 

PLAYING  ARE  WE.  

    
________________________________________________________ 

AM  SWIMMING  I.  

 
________________________________________________________ 

SHE  WRITING  IS. 

 

__________________________________________________ 


