7. ročník anglický jazyk

Domácí práce na období od 4. do 24. května
Začněte opakováním budoucího času
napište si 30 sloves, které znáte a ke každému z nich si řekněte větu v budoucím čase
Ujasněte si, jaký děj čas budoucí vyjadřuje. Někteří z vás si pletou čas minulý a
budoucí
2. Project 3, 2.lekce, část 2D

1.

Konverzační téma: The future – Budoucnost
Osvojit si slovíčka k lekci 2D WB str. 75
Připravit povídání o tom, jaký mám plán na příští týden. (Opakování již dříve
probírané mluvnice. Blízká, naplánovaná budoucnost – použití vazby „going to“.
I am going to learn English tomorrow.
She is going to have a baby.
They are going to be at home.
Gramatika:
Pokračujeme stále s gramatikou - budoucí čas pomocí will. Jedná se o neplánovanou,
vzdálenou budoucnost, budoucnost s nějakou pochybností. Často je ve větě použito
slovo možná, asi nebo je pochybnost dána kontextem.
V lekci je navíc opakování vazby „going to“ , která se používá pro tzv. blízkou
budoucnost.
I am going to stay at home because of covid-19
I am not going to leave my house because of covid-19.
Are you going to be home too?
(všimni si čtyřech částí přísudku)
Budoucí čas pomocí will
Tvary plné
1. I
will come
2. You will come
3. he
will come
she will come
it
will come
1. we will come
2. you will come
3. they will come

Tvary stažené
I´ll
you´ll
he´ll
she´ll
it´ll
we´ll
you´ll
they´ll

přijdu
přijdeš
přijde

přijdeme
přijdete
přijdou

Zápor: záporku not přidáme ke slovesu will
I will not come.
Nepřijdu
V hovoru se užívají stažené tvary:
will not = won´t
I won´t come .
Nepřijdu.
Otázka se tvoří postavením podmětu za will.
Will you come? Přijdeš?

Krátká odpověď:

Yes, I will

No, I won´t

Pozor na budoucí čas významového slovesa be: I will be = Budu
Budoucí čas pomocí will používáme, mluvíme-li o budoucnosti do které „nevidíne“
(will for prediction). Na rozdíl od vazby „going to“, kterou již znáte, a která se užívá,
když předpovídáme na základě toho co vidíme ( She is going to have a baby.).
Budoucí čas pomocí slovesa will se dál užívá, když jsme se právě něco rozhodli udělat
(will for decisions).
Např.:
A: I lost my money.
B: I´ll lend you some money.

A ztratil peníze a B na to reaguje, že mu půjčí.
Neplánoval půjčku, rozhodl se teď.

Shrnutí úkolů:
-

znovu si zopakovat gramatiku k budoucímu času
naučit se slovíčka lekce 2D
přečíst text Martin´s party , učebnice str. 26
postupně vypracovat cvičení v pracovním sešitě lekce 2D str.20 – 21 a odeslat
(najednou, na adresu : mirvaldova@zs-manesova.cz)
připravit si, jak budu povídat kamarádovi o tom, co budu / nebudu určitě dělat
příští týden. (použití vazby „going to“ )
I am looking forward to your e-mails.
Your teacher
Mirvaldová

