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Vítám vás už v pátém úkolovém týdnu  . Opravdu mám velkou radost z těch, kteří pravidelně pracují a 

dělají nejenom tady povinné úkoly, ale i úkoly dobrovolné, které najdou v Teams. Je to super  , jen je to 

bohužel menšina. Bylo by hezké, kdyby se probudili i ostatní a začali něco dělat, protože se vám to hromadí.  

Upozorňuji, že úkoly, které najdete každý pátek na stránkách (stejné jsou uloženy v Teams – výukové 

materiály), jsou pro všechny povinné. Pokud tam je vypiš, napiš, pošli mi na e-mail, apod.  je vaší povinností 

to udělat – tyto úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Stále čekám od některých e-mail s 6 větami 

týkajícími se budoucnosti s využitím vazeb „I think / I don´t think / I hope……“. Další úkol, který ještě všichni 

nesplnili je komiks na téma jaro, Velikonoce. Je to práce zajímavá, tak se snažte – pošlete neprodleně!!! 

Chválím znovu ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují (máte to v zadání, měli by to dělat všichni). 

Nestačí se jenom přihlásit, je potřeba i procvičovat. Jenom tak ta slovíčka zvládnete správně nejenom psát, 

ale i říkat. Všechna je budeme potřebovat. Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám ho do třetice – to 

by snad mohlo stačit . Jako výmluva, že nevíte jak, už neobstojí: 

https://quizlet.com/join/DmPBgkpDy 

Už jste si zde mohli důkladně procvičit slovíčka 2 A, B, C, D a začínáte Culture. Blíží se závěr lekce, máte mít 

zvládnuto. 

 

1. Dnešní téma je rozdíl v použití „WILL x GOING TO“. Obojí vyjadřuje budoucí čas, ale liší se v použití. 

To už víme, takže si to pouze shrneme. Shrnutí si vypiš do gramatiky, popř. vytiskni a nalep – a taky 

nauč   

 

Zápis: 

„BE GOING TO“  

a) sdělení na základě zjevných příznaků, co se stane  

Look at all this traffic. We´re going to be late. – Podívej se na ten provoz. Přijedeme pozdě. 

 

b) k vyjádření předem promyšlených rozhodnutí a plánů – je tam přesný termín, víme kdy 

We´re going to buy a new car next week. I´m going to study abroad. 

 Příslovečná určení času týkající se budoucnosti: tonight, tomorrow, tomorrow afternoon, the day 

after tomorrow, in three days, in 2021, this summer, next year, next August“ 

 

 „WILL“ 

a) předpovídáme, co se stane    England will win the match. 

b) vyjadřujeme názor na téma budoucnosti 

I hope it won´t rain. I expect they will find him. I´m afraid France will lose. 

https://quizlet.com/join/DmPBgkpDy


c) informujeme o spontánním rozhodnutí přijatém tady a teď 

I´ll have a drink, please. OK, I´ll take it. 

d) něco slibujeme   I will be on time. I´ll do the washing up. 

e) nabízíme pomoc  I will tidy up a bit. 

f) prosíme o pomoc  Will you tidy up a bit? 

 

2. Vezmi pracovní sešit na str. 21 cv. 5 – doplň do rozhovoru správný tvar slovesa s „will nebo going 

to“ a na str. 23 cv. 7 – vyber správný tvar. Nakonec na str. 21 cv. 6 napiš 3 věty, co plánuješ udělat o 

prázdninách (going to) a 3 věty (will) co doufáš, že by mohlo být. 

 

3. Translate sentences using going to or will  - písemně do sešitu + pošleš mi to na e-mail!!! 

 

a) Dej pozor! Ta váza spadne. 

b) Odvezu vás, jestli chcete. 

c) Jdu se projít. Dobrý nápad, půjdu s tebou. 

d) Spěchej, nestihneme vlak. 

e) Petr bude cestovat rok kolem světa. 

f) Myslíš, že Liverpool vyhraje? 

 

4. Protože chybujete v předložkách, mrkněte na přiložené video , zkuste si ujasnit, kdy se použije 

 ON – IN - AT 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bs0xMYbUfk

