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Začíná další týden výuky (25. – 29. 5.) – co máte tento týden udělat, neodkládejte - čím dříve to uděláte, 

tím máte splněno a nehromadí se vám to. Také se pak nestane, že na to zapomenete a úkoly nesplníte – 

nebo že by tam byl jiný důvod??? Konec roku se kvapem blíží, je potřeba vydržet  a zabrat.  

             

Tento týden se naučíme vyjadřování budoucnosti, která je naplánovaná a jasná. Co budete dělat? 

1. Slovíčka Unit 6 / A – TV programmes – samozřejmě vypsat do slovníčku, učit se = trénovat je 

v Quizletu, ten vám fakt pomůže s výslovností i pravopisem, jen ho využít. 

 

2. Zapsat do gramatiky: 

   VYJADŘOVÁNÍ BUDOUCNOSTI – „BE GOING TO“ 

 

- hovoříme o svých plánech v budoucnosti, co hodláme udělat 

- popisujeme situaci, která je zřejmá, jasná, že se stane 

 Tvoříme ho pomocí slovesa „to be“ (tvar podle osoby, o které mluvíme)  a přidáním „going to + 

infinitivu slovesa“ – pracujeme pouze se slovesem „to be“, to znamená, že zápor je pomocí „NOT“ a v otázce 

ho přehazujeme s podmětem: 

kladná: PODMĚT + BE +  GOING TO +  INFINITIV SLOVESA 

záporná: PODMĚT +  BE+NOT + GOING TO +  INFINITIV SLOVESA 

otázka: BE  +  PODMĚT + GOING TO + INFINITIV SLOVESA 

krátká odp.  YES, I AM.  NO, I AM NOT. – už nepřidávám významové sloveso 

 

Zítra navštívím Tinu, hodlám jít na návštěvu. (nemusím použít „budu“) 

I  am    going to visit  Tina tomorrow.  Všímej si, že část věty je stále stejná 

I  am not going to visit  Tina tomorrow.    „going to + sloveso“ 

Are  you     going to visit  Tina tomorrow?  mění se pouze tvar „be“ 

Yes, I am.  No, I am not. 

 



3. Do cvičného sešitu napiš ze str. 69 v učebnici cvičení 4b) – píšeš větu kladnou, zápornou a otázku, 

ať si to nacvičíš. 

 

4. Poslechneš si v učebnici na str. 68 cv. 1 – nácvik slovní zásoby. Poslech bude v souborech (UČ 37). 

Poslechni si to víckrát a nahlas opakuj, ať se naučíš správně vyslovovat a slovíčka si zapamatuješ. 

 

5. Poslechneš si text v učebnici na str. 68 / 3. Opět si to pusť víckrát, sleduj text a přelož si ho. 

Odpověz si na otázky nad textem (ústně). Vyhledej si v textu věty, ve kterých je použitý budoucí čas 

s „going to“ a všímej si, jak vypadají, abyste zvládli tyto tvary vytvořit. 

 

6. V pracovním sešitě na str. 71 – 72 si pročti odstavce 6.1 – 6.4 – tady si učivo shrneš, zopakuješ a 

snažíš zapamatovat (je to jednoduché, jen je ta věta trochu delší, protože vazba je dlouhá). 

 

7. Poslechni si přiložená videa. Něco je k učivu, poslední pro zábavu – pro šikulky. Poslechni si to ale 

určitě – máš to tady hezky vysvětleno, také si procvičíš angličtinu. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K9pSTzFHPDQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DTI6ZBbVwBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=o82oNazflnc – bonbónek pro šikulky 

 

SOLUTION (řešení): 

Učebnice 69 / 4b) 

1 Jerry is going to read a book this evening. Jerry isn´t going to read a book this evening.  

 Is Jerry going to read a book this evening? 

2 We are going to play basketball on Wednesday. We aren´t going to play basketball on Wednesday.  

 Are you going to play basketball on Wednesday? 

3 I am going to watch the news at 10 o´clock. I am not going to watch the news…..  

 Are you going to watch the news……? 

4 Heidi is going to do her homework after dinner. Heidi isn´t going to do her homework after dinner.  

 Is Heidi going to do her HW….? 

5 Nick´s parents are going to buy a new TV at the weekend. Nick´s parents aren´t going to buy….. 

 Are Nick´s parents going to buy a new TV…..? 

68/3:  1 Nick wants to watch TV because his parents are going out. 

 2 Frank´s Friends is a comedy show. Megastructures is a documentary. 

 3 He can´t watch TV because his parents are taking the TV to his grandma´s. 

https://www.youtube.com/watch?v=K9pSTzFHPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=DTI6ZBbVwBE
https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://www.youtube.com/watch?v=o82oNazflnc

