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V angličtině existuje několik způsobů, jak vyjádřit budoucnost. Jeden z nich je tvoření pomocí slovesa 

going to, pokud se jedná o plánovanou budoucnost. 

Budoucí čas – going to 

Podmět + be + going to + infinitiv 

He is going to leave her. Opustí ji. 

- Vyjadřuje úmysl či plán: 

I am going to do it tomorrow. Udělám to zítra. 

She is going to watch TV tonight. Dnes večer se bude dívat na televizi. 

- Vyjadřuje předpoklad založený na zřejmých okolnostech 

Look at the sky. It´s going to rain. Podívej se na nebe. Bude pršet. (je zataženo, je to zřejmá okolnost) 

Look at her. She is going to cry. Podívej se na ni. Bude brečet. (natahuje k pláči, je to zřejmá okolnost) 

Zápor 

- Tvoří se přidáním záporu not ke slovesu be 

We are not going to watch TV. 

Otázka 

- Tvoří se inverzí 

Is she going to write it? 

Going to go se zkarcuje na going to: I am going to the cinema. They are going by car. 

Převeďte věty do budoucího času pomocí vazby going to: 

It is raining. 

They go on holiday to Greece. 

She buys many presents for his birthday. 

We go to the cinema on Friday. 
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He doesn´t eat in a restaurant. 

I leave at 7 o´clock. 

He invites them. 

Mary isn´t laughing. 

How much money do they save? 

She tries the jeans out. 

 

Přečtěte článek a vyhledejte v textu věty, které vyjadřují budoucnost. Podtrhněte v nich slovesa: 

Lucy is going to the country tomorrow 

It is Thursday tomorrow. Lucy is going to the country. She must take some things to grandma. She is 

going to the country alone. Her mother can´t go with her. She must stay at home on Thursday. Lucy can 

go alone all right. She is not afraid. She is not a baby, she is nine. She is a big girl of nine. 

Lucy must get up early in the morning tomorrow. She is going by train. She must be at the station in 

time. She must be there at seven o´clock. She is taking the 7.30 train. 

Lucy is returning home again on Friday. She is returning on Friday evening. 

Slovní zásoba: 

Go by train – jet vlakem 

Go by bus – jet autobusem 

Go by car – jet autem 

 

Tvořte otázky a odpovídejte na ně: 

What are you doing in the evening?I´m playing games. 

Tom – on Saturday 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ann – tomorrow morning 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Your friend – on Friday 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

His sister – on Thursday 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jim – on Moday 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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