
12_Anglický jazyk_8A_Going to – procvičování 

 

Milí osmáci, 

Společně se pomalu posouváme dál 6. lekcí. Minule jsme si začali vysvětlovat vyjádření budoucího času 

pomocí going to, tento týden budeme pokračovat. 

Kdo má nějaké nedodělky z 1. - 8. týdne, má možnost dodělat, ale napíše mi, na co se mám podívat, co mám 

kontrolovat – který týden, které cvičení atd. Zpětně už to kontrolovat nebudu. 

Kdo by potřeboval s něčím poradit, klidně se mi může ozvat na mail nebo přes chat v Teams. 

 

Držím palce do vašeho dalšího studia. Vydržte, pomalu finišujeme.       HS 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 2/ 5B 

- Project 2/Unit 5 Opposites 

- Project 2/ 5C+D 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Adjectives – Přídavná jména (stupňování) 

- Project 2/ 5 Culture 

- Irregular verbs – part 3 

- Irregular verbs – part 4 

- Project 2/ 6A 

 

 

Úkoly na následující týden (1. - 5. 6.): 

1) Doufám, že si stále procvičujete slovíčka, ideálně přes Quizlet, kde vás to „nutí“ poslouchat, napsat, 

přiřadit atd. Jen vydržte, určitě je to pro vás dobrá cesta. 

 

2) V Quizletu máte i sady na procvičování nepr. sloves. Dneska vám do Teams nahraji jednu 

vychytávku. Je to tabulka v Excelu, kde můžete opět procvičovat nepr. slovesa. A dokonce hned 

vidíte, zda jste ho napsali dobře nebo ne. Soubor najdete v našem týmu Aj 8.A v záložce Soubory, 

pod výukovými materiály – ty nerozklikávejte. Dáte otevřít soubor on-line a měli byste začít 

pracovat. Pokud to bude po vás chtít přihlášení, tak se přihlaste stejně jako do Teams. Dokonce teď 

mají šanci i ti, co se už začali učit 3. tvary – i ty si tady můžete procvičit. 

 

3) Minulý týden jsme pracovali s textem, jeho poslech máte nahraný v Teams ve výukových 

materiálech. Jedná se o text z uč. 68 cv. 3. Zkuste si ho znovu pustit nebo přečíst, až si budete jistí, 

že jej umíte hezky přečíst, tak uděláte následující věc. Nahrajete se. Jak na to? 

 

Klikněte na následující odkaz: 

www.vocaroo.com 

http://www.vocaroo.com/


  

 

 

 

 

 

4) Do cvičného seš. vypracujte z uč. str. 69 cv. 4b. Napište i záporné věty. 

 

5) V pr. sešitě na str. 55 vypracujte cv. 4, 5, 6. Jedná se právě o použití vazby „going to“. Myslete na to, 

jakou větu právě tvoříte – kladnou, zápornou, otázku. Pozor, co se kde mění. Pokud si nejsi jistý, 

podívej se do gramatiky. 

 

Klikni na červené tlačítko a můžeš 

začít číst text. 

Pokud jsi skončil/a, klikni na čtvereček. 

Své dílko si můžeš přehrát. 

Pokud budeš spokojený/á, pak odešli na 

e-mail: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz 

Pokud se ti nahrávka nebude líbit, smaž 

ji a nahraj znova. 

mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


6) Do Teams vám vložím pracovní list k poslechu. Kdo nemá Teams, napíše mi, poslech mu pošlu 

mailem. Tady vložím tabulku, kterou na základě poslechu vyplňte. Standardně si pouštíme poslech 

2x. Zkuste to také. Pokud by se vám to po 2 posleších nepodařilo vyplnit, pusťte si jej znovu. 

 

 

Names Activities 

Rick 

 

 

Melanie 

 

 

Alice and Millie 

 

 

Max and Jim 

 

 

Oliver 

 

 

Bart and Liz 

 

 

 

7) Watch these short videos: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=vEZkJhoUI5w – going to the beach 

https://www.youtube.com/watch?v=whmVL8_ijv0  - 

 

8) Congratulation!  

 

 
 

Have a nice time! 😊 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk
https://www.youtube.com/watch?v=vEZkJhoUI5w
https://www.youtube.com/watch?v=whmVL8_ijv0


Solution (řešení): 

 

Ad 4) 

Uč. str. 69/4b:  Jerry is going to read a book this evening. 

   We are going to play basketball on Wednesday. 

   I am going to watch the news at 10 o’clock. 

   Heidi is going to do her homework after dinner. 

   Nick’s parents are going to buy a new TV at the weekend. 

 

Uč. str. 69/4c:  …..isn’t going to…. 

   …. Aren’t going to … 

   I’m not going to ….. 

   …..isn’t going to…. 

   ….. aren’t going to….. 

 

 

Ad 5) 

 

PS 55/4: 2 – I’m not going to miss 

  3 – we aren’t going to see 

  4 – is going to be 

  5 – are going to watch 

  6 – I’m not going to watch 

  7 – I am going to do 

  8 – I am going to record 

  9 – we are going to watch 

 

PS 55/5: 2 – Is Becky going to learn for a test on Tuesday? 

       Yes, she is. 

  3 – Is she going to do the English project on Wednesday? 

       No, she isn’t. She’s going to do the Science project. 

  4 – Is she going to watch Friends on Thursday? 

        No, she isn’t. She’s going to watch The Simpsons. 

  5 – Is she going to see the new film with Laura on Friday? 

        Yes, she is. 

 

PS 55/6: vlastní odpovědi 


