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Anotace Studenti jsou seznámeni  s použitím „going to“ a „will“ 

Očekávaný 
výstup 

Studenti umí rozlišit rozdíl mezi užitím „going to“ a „will“ pro 
vyjádření budoucího času. 

Druh učebního 
materiálu 

prezentace 
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VAZBA GOING TO 

Vazba GOING TO se 
používá pro plánované 
události v budoucnosti 



Zítra to udělám. 

I am going to do it 
tomorrow. 



Můj otec nebude letos slavit 
narozeniny. 

 

My father is not going to celebrate 
his birthday this year.  



Vazba „going to“ se 
také používá pro 
události, které se 

stanou.  



It is going to rain. 

 

Bude pršet. 



They are going to win 
for sure. 

 

Určitě vyhrají. 





 
 

Future perfect 

WILL HAVE DONE používáme tehdy, když 
děj v budoucnosti bude už skončen 

 

 



Příklady užití 

Kevin´s football match ends at 9: 15. So after this 

time , for example at 9: 30, the match will have 
finished. 

 

Sally always leaves for work at 8:30 in the 
morning. So, she won´t be at home at 9 o´clock.  

She will have gone to work.  



Forma 

Podmět + will + have + past participium 

 

 



 

Je často používám s frázemi, které začínají 
„By“, aby bylo zdůrazněno „dokončení“ 
akce před uvedeným budoucím časem. 

 





Procvičování – překlad z AJ do ČJ 

• By this time next year, I´ll already have left 

school and found a job. 

• Will space tourism have become widespread 
withing the next five years, in your opinion ? 

• Do you think scientists will have cloned a 
human being by next year ? 

• We are late. The film will already have started 
by the time we get to the cinema. 
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