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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. Pracovní listy slouží k vyvození, osvojení 

a fixaci pravidel pro tvoření a správné použití gramatického jevu 

„vyjádření budoucnosti“.  

Pracovní listy slouží k vyvození, osvojení a fixaci rozdílů ve 

vyjádření a použití budoucího času pomocí „going to“ a „will“. Další 

cvičení slouží k fixaci osvojených pravidel pro užívání „going to“ a 

„will“ pomocí výběru možností správné definice nebo správného tvaru 

slovesa. V poslední části žáci pomocí interaktivního cvičení vedou 

jednoduché dialogy, ve kterých rozlišují a používají osvojené výrazy 

pro vyjádření budoucnosti.  
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Plněné výstupy:  

Žák ústně a písemně sestaví gramaticky správně jednoduché sdělení o 

budoucí situaci; rozlišuje budoucnost vyjádřenou pomocí „will“  a 

„going to“; vyjádří rozhodnutí na místě, předvídání, co hodlá udělat 

a nevyhnutelný budoucí děj; rozumí krátkým a jednoduchým textům; 

rozumí pomalu pronášenému projevu na běžné téma týkající se 

budoucích událostí; mluví o každodenních tématech; zahájí, udrží a 

ukončí jednoduchý rozhovor na známé téma; ústně předá základní 

informace. 
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