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Anotace 

 Tento digitální učební materiál je zaměřen na práci s interaktivní tabulí. 
Využít se dá v předmětu anglický jazyk v osmém ročníku. Slouží k rozšíření 
znalostí žáků při tvorbě gramaticky správných vět. 

 Tento materiál je určený pro vyvozování, opakování a následné procvičování 
učiva. 

 DUM je součástí uceleného logického celku Rozvíjení, procvičování, 
upevňování gramatiky a slovní zásoby v 8. ročníku. 

 V ŠVP je součástí Produktivních řečových dovedností v  8. ročníku. 

 

 Tento materiál vychází z učebnice: Hutchinson T. – Project 3, Oxford 
University Press, Oxford, 2000. 

 Tento materiál byl vypracován v  prosinci 2011. 

 



Present continuous for the future 

 přítomný čas průběhový se používá taktéž 
pro vyjadřování předem naplánované 
budoucnosti 

 pro to co jsme se již rozhodli a máme v  
plánu udělat 



                   How we can idetify it? 

 Common expressions where we use present 
continuous for future arrangements are: 

 tonight 

 next month (year, week)  

 tomorrow 

 this weekend etc. 



Look at these examples: 

 She is playing volleyball tomorrow. 

 They are going out on Friday. 

 I am going to the theatre next week. 

 What are you doing on Tuesday 
afternoon? 
 



Practise these sentences: 

 Mary _______ (take) her music exam next 
year. 

 I _________ (meet) some friends after work. 

 My parents _________ (leave) town 
tomorrow. 

 I ___________(play) with John tonight. 

 The bus __________ (leave) in 15 minutes. 

 



Solution: 

 Mary is taking her music exam next year. 

 I am meeting some friends after work. 

 My parents are leaving town tomorrow. 

 I am playing with John tonight. 

 The bus is leaving in 15 minutes. 

 



Create your own sentences: 

 What have you arranged to do? 

 Write true sentences about yourselves: 

 Example: 

 (next month): I am meeting with my old friend 
next month. 

 (tomorrow): I _____________________ 
 



Think about other sentences, change pronoun 

 (next Wednesday): He  ________________ 

 

 (tomorrow morning): We _______________ 

 

 (On Saturday): They _____________________ 



Create questions: 

 Example: 

 Where are you going? ( where/you/go)?    France 

 

 ___________________ (he/travel/by bus)?   No, by car. 

 

 ___________________(they/do/their homework)?    No. 

 

 ________________________(When/we/go)?   Next Monday. 

 

 

 



That´s it.      
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