
6_anglický jazyk_9.B_vyjadřování budoucnosti různým způsobem 

 

Vítám vás už v šestém úkolovém týdnu (20. – 24. 4.). 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 kontrolovány a na základě vaší aktivity a splněných úkolů bude 

provedeno hodnocení pololetí. 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, zase trochu jiná, tak se snažte – pošlete neprodleně!!! Další úkol 

souvisel s vyjadřováním budoucího času. Plní to pár lidí a ostatní spoléhají na co??? Probuďte se!!! 

 

Quizlet – příležitost pro vás, aby vám učení šlo líp, bylo pro vás jednodušší. Proč tuto příležitost 

nevyužíváte? Aktivita je velmi chabá, u některých skončila přihlášením. Je mi z toho smutno. Všichni budete 

nějakým způsobem angličtinu potřebovat – jak to pak chcete dohonit? Opravdu se učte – učíte se pro sebe. 

 

1. Všichni už máte zvládnutou téměř celou slovní zásobu 2. lekce, v tomto týdnu si doděláte „English 

across the curriculum + Song“ – máte tady spoustu známých slov, něco je nové – máte je v Quizletu. 

 

2. V tomto týdnu dokončíme vyjadřování budoucího času. Minule jsme si ujasnili rozdíl kdy will a kdy 

going to. To není všechno. Budoucnost se dá vyjádřit ještě jinak. 

ZÁPIS DO GRAMATIKY: 

VYJADŘOVÁNÍ BUDOUCNOSTI 

A) Present simple (přítomný čas prostý) 

 je-li něco dáno časovým rozvrhem, jízdním řádem, programem kina, TV, apod. 

 když dáváme pokyny nebo se ptáme na informace 

 

My train arrives at 7.40 and the concert starts at 8 o´clock.  jízdní řád, program 

Our next term starts on 1st September.    rozvrh školy 

What time does the bus arrive in York?     jízdní řád      

Do you have classes next Saturday?     rozvrh hodin 

What do we do now?       otázka na instrukce   

Where do I pay?       ptá se na info 

When you come you knock on the door.    pokyny 

 

 

 



B) Present progressive (přítomný čas průběhový) – (často jeho použití splývá s tvarem „going to“) 

 když mluvím o plánech většinou pevně daných, spojených s přesným místem a časem – už to bylo 

dohodnuto, byl stanoven časový plán  

 vztahuje-li se průběhový tvar k budoucnosti, používá se většinou s příslovečným určením času (next 

week, on Friday, at 7 o´clock,…) 

 

I´m meeting Paul at the theatre at 8.00.   x I´m going to see Ann some time soon. 

Sarah is starting university on September 17th. X I think John is going to study History. 

Next Sunday I´m meeting Phil. (je domluveno) x I´m going to meet Phil (plán) 

 

 

C) Will 

D) Going to (viz minulý zápis) 

 

3. Use the correct form of the verb (napiš správný tvar slovesa k vyjádření budoucnosti) – píšeš do 

cvičného sešitu. 

a) On Monday we ………………………………….school at 7.40. (start) 

b) On Sunday at 1p.m. we ………………………lunch with Brad. (have) 

c) Surprise! We………………………………….……to Paris in five hours. (fly) Here are the tickets. 

d) Our train………………………………………………in 15 minutes. Hurry up! (leave) 

e) I don´t think they………………………………….(come) 

f) I´m sure everything ……………………………..fine. (be) 

g) Children  …………………..probably…………   from home.(learn) 

h) Our coach …………………………………………… us the Czech champions. (make) 

i) I …………………………………………………………   harder. (study) 

j) The box office ……………………………………   at 11 a.m. (open) 

 

4. Učebnice str. 28 – přečti si text – alespoň 2x a nahlas a přelož si ho. Podle textu udělej do cvičného 

sešitu: cvičení 1 – vytvoř spojení, co k sobě patří 

cv. 2 – Podle textu napiš, zda je věta pravdivá, nepravdivá nebo jsme se to nedozvěděli. 

cv. 3 – Odpověz písemně celou větou na otázky, NE MOC STRUČNĚ, vše co k tomu víš – tyto 

odpovědi mi pošli na mejl – POVINNÉ! 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ) 

Ad 3) 

a) On Monday we start school at 7.40.     - školní rozvrh 

b) On Sunday at 1p.m. we  are having lunch with Brad.   – naplánováno včetně času 

c) Surprise! We are flying to Paris in five hours. Here are the tickets.- už domluveno, připraveno 

d) Our train leaves in 15 minutes. Hurry up!    - jízdní řád 

e) I don´t think they will come.     - nejistá budoucnost 

f) I´m sure everything will be fine.     - budoucnost, snad tak bude 

g) Children  will probably learn from home.   - asi 

h) Our coach is going to make us the Czech champions.  - makáme na tom 

i)      I am going to study harder.      - rozhodl jsem se 



j)The box office opens  at 11 a.m.     - časový rozvrh 

 

učebnice: 

28/1: Victoria – a station, the M6 – a motorway ,   Eurostar – a train, Heathrow – an airport 

28/2: 1. False. They travel on the left, as in Britain. 

  2. False. Some changed in the 1920s and 1930s. 

 3. It doesn´t say. 

 4. False. London hasn´t got a central station. 

 5. False. Today, Britain hasn´t got a national railway company.  

 6. It doesn´t say. 

 7. False. It has got five airports. 

 8. False. Heathrow is the busiest airport in Europe. 

 

VŠEM PŘEJI PŘÍJEMNÉ STUDIUM A DOUFÁM, ŽE SE SEJDEME V PONDĚLÍ PŘI VÝUCE V HOJNÉM 

POČTU. 

 

 

 

 


