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Time clauses



How to form time clauses

The time clauses is using after, as soon as, before, till, until, when, 
whenever, while or time expressions such as the minute, the moment etc.

simple tense +  simple tense = SAME TIME

When he saw me, he ran away

simple tense +  continuous tense = ST happend while CT

When I called him, he was having breakfast.

continuous tense + continuous tense =same time, but independent

When I was working, my children were outside playing football.



Translate
1. Když přišel domů, uvařil si kávu.

� When he came home, he made 
himself some coffee. 

2. Když přijde domů, uvaří si kávu.

� When he comes home, he 
makes himself some coffee. 

3. Až přijde domů, uvaří si kávu.

� When he comes home, he'll
make himself some coffee

4. Nevím, kdy se vrátí.

� I don't know when he will come
home.

5. Když mě uviděl, utekl.

� When he saw me, he ran away.

6. Bude rozčilený, až to zjistí.

� He'll be angry when he finds out 
about it 

7. Když jsem mu zavolal, právě snídal.

When I called him, he was having 
breakfast.

8. Když jsem čekal na autobus, někdo mi 
ukradl peněženku.

� While I was waiting for the bus, 
somebody stole my wallet.

9. Když jsem pracoval, moje děti venku 
hrály fotbal.

� When I was working, my children 
were outside playing football. 

10. Když jsem přišel do jeho kanceláře, 
on už byl pryč.

� When I came to his office, he had 
already gone.



Translate 
1. Navštívím tě, až už budeš doma z nemocnice.

2. Udělá si kafe, až přijde domů.

3. Až přijde domů, udělá si kafe.

4. Když jsem se posadil, někdo zaklepal.

5. Když jsem se sprchoval, kočka mi sežrala večeři.

6. Když ten úkol dokončil, dostal další.

7. Koupil jsem si noviny, když (zatímco) jsem čekal na vlak.

8. Když (zatímco) jsem lyžoval, spadl jsem a zlomil si nohu.

9. Předtím, než jsem odešel z domu, vypnul jsem televizi.

10. Poté, co jsem vypnul televizi, jsem odešel z domu.
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