
8.A Anglický jazyk  skupina p.uč Doležalové  30th March 

Nejdříve kontrola překladu, očísluj špatnou  odpověď, oprav, nauč se. 

1. Where will you live in the future? 

2. I think (that) I´ll live in Africa. 

3. What will you do there? 

4. I´ll be a doctor in a hospital. 

5. Do you think( that) you will be a famous writer? 

6. No,I won´t. I hope ( that)  I ´ll help the people in poor countries. 

7. Do you think that you ´ll get married? 

8. No, I don´t think I will. 

9. Will the world be a better place in the future? 

10. No, it won´t. 

11. I think (that) I´ll live in a big city like London or New York. 

12. I´ll get a job in  an office and in my free time I´ll play the guitar. 

13. Do you think ( that) you ´ll be famous? 

14. I hope will. 

15. Will you get married? 

16. Yes , I will and I ´ll have five children. 

 

WB 22/3        2 Would you like        3 Would you like            4 Do you like 

WB 22/4, 22/5,  23/6  23/7       

     

   

  

 

 

 

 

 

 



  30th March 

Opakování slovní zásoby piš  do English Tests, přelož na ½, oboduj si a oprav    

Pomalá skladba 

Záměr 

Bojovat 

Dotazník 

Mytí nádobí 

Loupež 

Silvestr 

Cestovatel 

Dost 

Podnebí 

Oznámit 

Celý život 

Jistý 

Choroba 

Hruď 

Předpověď 

Zamýšlet 

ocenění 

Okamžitý 

Národní 

Vypůjčit si 

Těšit se na  

Vůbec(někdy) 

Jsi na řadě 



Vyléčit, léčba 

Poslední 

Lidská rasa 

Bez 

 

Opakování gramatiky  a zápis do S2 s datumem 30th March               

  (toto vše máme již probráno,  jen připomínám)  přepište do S2 

GRAMMAR 

WILL 

1 Pomocí will vyjadřujeme předpověď budoucího děje                     I´ll be a good doctor. 

2 Pomocí will můžeme něco nabídnout                                                I´ll get drink for you. 

3 Will používáme i pro vyjádření okamžitého  rozhodnutí                 I´ll go to the bank first. 

 

GOING TO 

Spojení going to používáme, hovoříme –li o našich budoucích  plánech a záměrech 

I am going to visit my aunt  at the weekend.   He is going to write  an email tonight. 

 

Návrhy  - suggestions 

Would you like   a drink?     Chtěl bys pití? – toto je zdvořilejší 

Do you want to dance?     Chceš si zatančit? 

 

Like+ ing 

Používáme, mluvíme- li o svých koníčcích a činnostech, které nás baví. 

I like skiing.                    Do you like  swimming? 

He likes cooking.          Does he like playing   tennis? 



 

 Tak se mějte, zase 6. 4.  se Vám ozvu. id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


