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1. Unit 14 – It´s time to go – str. 139- vocabulary 

2. Future tense – budoucí čas 

 

2. Budoucí čas: 

Tomorrow, next – Sunday, week, weekend, month, year 

 
A: Použití přítomného průběhového času 

Přítomný průběhový čas používáme pro události napevno plánované v 

blízké budoucnosti. 

Jedná se o pevné plány, které již nelze změnit (zakoupený lístek do kina, 

koupená jízdenka na autobus). 

 

Příklady: 
He's going to Jane's birthday party on Saturday. Přijde na Janinu oslavu 

narozenin. 

I'm coming to see you next week. Přijdu se na tebe příští týden podívat. 

We are flying to Africa next week. Příští týden poletíme do Afriky. 
 

B: Vazba "going to" 

Vazba "going to" se používá pro plánované události. Na rozdíl od použití 

přítomného průběhového času však tyto plány lze změnit. 

Tvorba vazby "going to": 

podmět + to be + going to + sloveso v základním tvaru: 

Příklady: 

I'm going to visit many countries in July. V červenci plánuji navštívit 

mnoho zemí. 

I am going to buy it. Chystám se to koupit. 

My wife is going to join us later. Moje žena se k nám přidá později. 

They are going go travel by plane. 

Zápor -  not: 

He isn't going to study this year. Tento rok nebude studovat. 

 

mailto:kristina.vesela@sousvodnany.cz


Otázky: 

am / is / are + podmět + going to + sloveso v základním tvaru 

Příklady: 

What are you going to do on Wednesday? 
  

3. Tvorba věty s "will" 

kladné věty 

podmět + will + sloveso v základním tvaru: 

Příklady: 

I will go to Spain in August. V srpnu pojedu do Španělska. 

It will rain tomorrow. Zítra bude pršet. 

She will be at home at weekend. 

zkrácené tvary: 

I will => I'll 

she will => she'll 

he will => he'll 

it will => it'll 

we will => we'll 

you will => you'll 

they will => they'll 

 

Příklad: 

I'll talk to you later. Promluvíme si později. 

He'll buy a car. Koupí si auto. 

 

záporné věty 

podmět + will + NOT + sloveso v základním tvaru: 

Příklady: 

I will not come late tonight. Dnes nepřijdu pozdě - neboli: Dnes přijdu 

brzy. 

zkrácené tvary: 

I will not => I won't 

she will not => she won't 

he will not => he won't 

it will not => it won't 

we will not => we won't 



you will not => you won't 

they will not => they won't 

Příklad: 

I won't talk to you later. Nebudu s tebou později mluvit. 

He won't buy a car. Nekoupí si auto. 

She won´t like it. Nebude se jí to líbit. 

 

otázky 

will + podmět + sloveso v základním tvaru: 

Příklady: 

What will he do? Co bude dělat? 

Will you go to the cinema? Yes,I will. 

                                             No, I won´t. 

  

3. Workbook 

 str. 82, cv. 1 – Future plans – čtení textu s porozuměním 

 str. 82, cv. 2 – doplňte do cvičení jména dle 1. cv. 

 str. 82, cv. 3 – doplňte otázky a odpovědi 

 str. 83, cv. 4 – What are you doing tomorrow? Doplňte. 

 str. 87, cv. 8 – doplňte předložky 

 

4. Procvičování  

- internetové stránky – Umíme anglicky 

                                        Anglická gramatika a online testy 


