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Expressing Future 1 

Vyjádření budoucnosti 1 



going to 

will 

Naučíme se vyjadřovat 

budoucnost dvěma 

způsoby: 

  

    

Víš, jak v angličtině 

vyjádřit budoucnost? 



1 Rozhodnutí na místě 

2 Nevyhnutelný budoucí děj 3 Předvídání 

4 ´hodlám´  

Čtyři situace pro budoucnost. 

Přiřaď situace k větám: 

d)It´s going to rain! 

c)Terry is going to 

revise for a Maths 

test. 

a)People will travel 

faster and safer in 

the future. 

b)OK. I will go and 

clean the table. 

Předvídání 

´hodlám´ 

Rozhodnutí na místě 

Nevyhnutelný budoucí děj 

____________?_____________ ____________?_____________ 

____________?_____________ ____________?_____________ 



GOING TO 

It´s going to rain! 

Nevyhnutelný budoucí děj 

´hodlám´  

Terry is going to revise for a 

Maths test. 

Vidím, že se 

něco neodvratně 

blíží nebo 

hodlá stát. 



WILL 

Rozhodnutí na místě 

OK. I will have chicken and rice. 

Předvídání 

People will travel faster and safer in the 

future. 

at the restaurant 



2) It´s going to snow soon! Look 

at those black clouds. 

5) I´ll take the blue jumper. It´s nice 

and it´s not expensive. 

3) I´m going to eat all the chocolate cake. 

4) I think we will come later tonight. 

1) I´ll have a pizza with cheese and ham. 

Rozhodnutí na místě 

Nevyhnutelnost 

´Hodlám´ 

Předvídání 

Rozhodnutí na místě 

6) Look at the sky! The plane is going 

to fall! 
Nevyhnutelnost 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Urči, co jednotlivé věty vyjadřují: předvídání, rozhodnutí na 

místě, ´hodlám´, nebo nevyhnutelný budoucí děj. 



7) I won´t do that, it´s dangerous! 

8) What are you going to do in the evening? 

9) We´re going to spend our holiday in 

the mountains this year. 

10) Will they come to our party, what do you 

think? 

11) They aren´t playing well today and 

they´ve got two goals. They´re going to lose 

the match.! 

12) The cake is going to get burnt, take it 

out of the oven! 

Rozhodnutí na místě 

´Hodlám´ 

Předvídání 

Rozhodnutí na místě 

Nevyhnutelnost 

´Hodlám´ 

Co jednotlivé věty vyjadřují: předvídání, rozhodnutí na 

místě, ´hodlám´, nebo nevyhnutelný budoucí děj? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



He´s going to . . .  

It´s going to . . . 

I think I will be . . . 

I think I won´t be . . . 

What is Joe going 

to do in the 

evening? 

I´ll have . . .  

What is going to 

happen? 

What will you do 

in the future? 

Read the questions and finish the 

answers. (Dokonči odpovědi.) 
What will you 

have for lunch? 



It´s going to . . . 

What are you going 

to do in the 

afternoon/evening? 

What is going to 

happen? She/He´s going to . . . 

I´m going to . . .  



I will have . . . but 

I won´t have . . .  

I think I´ll be . . . 

I think I won´t be  . . . 

What will you do 

in the future? 

What will you have 

for lunch? 



Co jsme se naučili? 



2) Co vyjadřujeme pomocí 

´GOING TO´? 

1) Jaké dvě formy použiješ 

pro vyjádření budoucnosti? 

 1) GOING TO  2) WILL 

Nevyhnutelný budoucí 

děj 

´hodlám´  Rozhodnutí na 

místě 

Předvídání 

2) Jaký je rozdíl ve významu 

vět, jestliže použiješ: 

WILL GOING TO 



Thank you! 

Have a nice day! 
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