FUTURE
vyjadřování budoucnosti

WILL
a) hádáme, co se stane v budoucnosti; myslíme si, že se stane
Henry will not pass the exam. = Henry asi neudělá zkoušku. (můj odhad)
It will rain tomorrow. = Bude pršet. (není to jisté, jenom si to myslím)
b) mluvíme spontánně, bez rozmyslu ; právě jsme se rozhodli
I think we’ll go to the country this weekend.= Asi pojedeme na venkov. (napadne nás
to během mluvení, právě jsme se rozhodli)
c) objednávka, nabídka, slib, výhrůžka, přání, žádost…
I’ll have a cheese sandwich. (objednávka)
I’ll help you with your homework. (nabídka)
We won’t go with you there.
I hope it won’t rain. (přání)
Will you help me, please?

GOING TO
a) plánujeme, rozmýšlíme si
I am going to ask her. = Zeptám se jí. (přemýšlel jsem o tom a opravdu se jí zeptám,
mám to v úmyslu)
I am going to talk about my family. = Budu (hodlám) mluvit o své rodině. (promyslel
jsem si to dopředu)
b) podle viditelných znaků v přítomnosti víme, co se určitě stane
It is going to rain. = Bude pršet. (vidím, že je zataženo)
Be careful! You are going to fall down! = Pozor, spadneš! (vidíme, že se něco stane)

PRŮBĚHOVÝ ČAS (I AM .... ING)
a) téměř na 100% víme, co se stane, budoucnost jsme naplánovali a zařídili
I am seeing Helen next Friday. = V pátek navštívím Helenu. (mám to domluvené,
určitě tam půjdu)

b) mluvíme nebo se ptáme na blízkou budoucnost (= víme, co budeme dělat)
What are you doing tonight? = Co děláš dnes večer? (dotazovaný ví, co bude dělat)
I am watching TV tonight. = Budu se dívat na televizi. (je to "dnes večer", určitě vím,
co budu dělat)
We are flying to Spain tomorrow. = Zítra letíme do Španělska. (je to zařízené)

Pravděpodobnost:

1. splní se to možná, právě se rozhoduji = WILL

2. splní se to zřejmě, již jsem rozhodnutý = GOING TO

3. pravděpodobně určitě se tak stane), již jsem pro to i
něco udělal = BE ___ING (PRŮBĚHOVÝ ČAS)

will

going to

okamžité, neplánované
rozhodnutí (rozhoduji se
teď):

bylo již rozhodnuto, je to
naplánované (hodlám to
udělat):

I'll fly to Rome.

I'm going to fly to Rome.

Poletím do Říma.

Poletím do Říma.

(Právě jsem se rozhodl.)

(Rozhodl jsem se už dříve.
Hodlám letět.)

názor, domněnka bez
důkazů:

názor s důkazy:

be ____ing
je to rozhodnuté a navíc i
zařízené:
I'm flying to Rome.

1

Poletím do Říma.

It's going to rain.
2

It will rain.
Bude pršet. (Není to jisté,
jenom si to myslím.)
speciální (vyjadřuji i něco
dalšího než jen budoucnost)
1) žádost: Will you help me,
please?
2) objednávka: I'll have a
coke.

3

3) nabídka: I'll help you.
4) slib: I promise I won't be
naughty.
5) výhrůžka, varování: I
warn you, I'll go away.
6) přání: I hope I'll get a
good mark.

Bude pršet. (Je to
pravděpodobné, vidím
mraky.)

(Rozhodl jsem se dřív, už
je to zařízené, např. mám
koupené letenky.)

