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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Tento pracovní list je vyhotoven jako souhrnné opakování tvarů a 

užití obou způsobů vyjádření budoucnosti, se kterými jsou žáci 

tohoto ročníku seznámeni. Konkrétně jsou to „will“ pro nabídku a 

okamžité rozhodnutí (popř. vize do budoucna) a „be going to“, jež se 

používá v situacích, kdy hovoříme o záměru či plánované budoucnosti. 

Nejprve jsou zařazena cvičení na uvědomění si a rozhodnutí, jaký ze 

dvou uvedených tvarů je v dané větě správný, popřípadě, zda je věta 

zapsána správně. V další aktivitě žáci aplikují své vědomosti a 
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dokončují dané věty. Poslední činnost sestává ze dvou úkolů. Na 

základě porozumění přečtenému textu žáci rozhodnou o pravdivosti 

výroků a na závěr přiřadí k danému rozhovoru příslušný obrázek.  

 

Plněné výstupy: 

Žák rozumí známým výrazům; vyhledá odpovědi na otázky, posoudí 

pravdivost výroků, seřadí a přiřadí obrázky podle obsahu textu; 

rozumí smyslu jednoduchých jasných zpráv, důležitým informacím, 

rozumí frázím a slovní zásobě z různých oblastí, rozumí hlavním 

myšlenkám v promluvě a konverzaci; používá ustálené věty a fráze 

typické pro dané sdělení; sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché věty, zprávy, jednoduchý text, používá správné tvary 

probíraných gramatických jevů. 
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