
ANGLIČITNA – 9. TŘÍDA 
 

1.) Slovní zásoba: 

Uč se a proházej si slovíčka v pracovním sešitě str. 82 / 2A Ambitions + jobs. 

 

2.) Školní sešit – zápis: 

TALKING ABOUT THE FUTURE 

- v angličtině existuje několik způsobů, jak vyjádřit budoucnost:  

 WILL + základní tvar slovesa 

Použijeme:  

- hovoříme-li o faktech v budoucnosti 

It’s Clare’s birthday next week. She will be seventeen.   

- pro vyjádření obecných předpovědí 

One day, people will live on the Moon. 

- pro vyjádření slibu, nabídky nebo rozhodnutí  

I will help you with your History homework. 

- výrazy používané s WILL → sure, probably, maybe, promise   

 GOING TO + základní tvar slovesa 

Použijeme: 

- hovoříme-li o záměrech a plánech 

He has decided that he is going to be a teacher when he grows up.  

- pro předpovědi založené na současné situaci  

Look at the clouds! It is going to rain.  

- výrazy používané s GOING TO → decide 

 PRESENT CONTINUOUS (přítomný průběhový čas) 

Použijeme: 

- pro osobní dohody, které se pojí s přesnými časovými údaji, místem, osobou 

I’m meeting Jane in front of the cinema at six o’clock.  

We are having a party on Friday night.  

- výrazy používané s PRESENT CON. → např. today, tomorrow, on Sunday, at 3 

o’clock,… (jakýkoliv časový údaj, místo, atd.)  

 

3.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 2 – doplň rozhovory se slovními spojeními z rámečku. Použij budoucnost s WILL – můžeš zkrátit 

na ‘ll nebo psát plný tvar. První dialog je hotový, druhý ještě také uvádím jako příklad:  

2. I haven’t got any money.  

    That’s OK. I’ll lend you some.  

 

cv. 3 – prohlédni si Carlův deník, kde má napsané činnosti, které má příští týden domluvené a 

naplánované. Protože to jsou aktivity s přesnými časovými údaji, místem nebo osobou budeme 

používat present continuous = přítomný průběhový čas. Použij slovesa v rámečku v přítomném 

průběhovém čase + aktivity z deníku. První věta je hotová, druhou ještě také uvádím jako příklad:  

2. After school on Tuesday, he is playing football.  

Slovíčko TAKE PART IN v rámečku znamená ZÚČASTNIT SE. Hlídej si tvar slovesa BE (am, is, are)!!! 



4.) Učebnice str. 21: 

cv. 7 – přečti si věty a vyber správnou variantu přes lomítko. Pracuj se zápisem v bodě 2, hlídej si 

výrazy, které ti pomohou určit správný čas. Do školního sešitu věty opiš již s variantou, kterou si 

zvolil/a.  

 


