
UČIVO NA TÝDEN 14. 5. - 20. 5. 2020 

zašlete mi fotografii vypracovaného úkolu na email do úterý 19. 5. 2020 

 

1) CB68/3-přečíst text 

2) VYSVĚTLENÍ GRAMATIKY – POZORNĚ SI PŘEČTĚTE, JAK SE TVOŘÍ TENTO ČAS 

FUTURE TENSE    „BE GOING TO“ 

 

Vyjadřuje blízký budoucí čas: 

1. záměr, plán, odhodlání 

   - budoucnost, která je závislá na úmyslu, záměru. Jde o takové případy, kdy v češtině spíše 

než  budoucí čas používáme výrazy „chci, hodlám, mám v plánu, zamýšlím, chystám se“ . 

Popisovaný děj má nastat v blízké budoucnosti a je závislý na podmětu. 

 

Například:  

   V létě navštívíme tetu v Austrálii. 

   We are going to visit our aunt in Australia. 

    

A: Co budeš dělat zítra večer? 

A: What are you going to do tomorrow in the evening?  

B:  Budeme hrát karty a dívat se na televizi. 

B: We are going to play cards and watch TV. 

 

Kladná věta – vazba „be going to“ 

Kladnou větu s vazbou „be going to“ vytvoříme: Zájmeno + be +going to + 

infinitiv slovesa. V tabulce naleznete několik příkladů: 

 

1. os. j.č. I am going to think I am going to sit 

2. os. j.č. You are going to think You are going to sit 

3. os. j.č. He is going to think He is going to sit 

3. os. j.č. She is going to think She is going to sit 

3. os. j.č. It is going to think It is going to sit 

1. os. m.č. We are going to think We are going to sit 

2 os. m.č. You are going to think You are going to sit 

3. os. m.č. They are going to  think They are going to sit 

 

Jak vidíte, tak v tom není žádná záludnost a jediné co se mění je sloveso „be“. 



3) POŠLETE NA EMAIL  
Zadání: doplňte vazbu „be going to“ ve správném tvaru:  
 
1. Karin  ______________________  (watch) TV.  
 
2. I  _____________________________ (play) footbal.  
 
3. She ____________________________ (travel) to London.  
 
4. They ___________________________ (meet) my sister.  
 
5. My brother  _______________________ (visit) my sister.  
 
6. I ________________________________ (write) important message.  
 


