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Pracovní list 65 

 

Název aktivity: Grammar-WILL/WON´T/GOING TO 

 

Procvičovaná látka: procvičování gramatiky 

 

Vazba na jiný předmět:  

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Opakovací cvičení 

 

Časová dotace:  30minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Turn the sentences into  questions 

 

I will open the window. 

Peter will carry it for you. 

I am going to spend summer by the sea. 

We´re going to have a birthday party next week. 

My mum will make sandwiches for us. 

I´ll help you. 

She´ll come with us. 

Helen´s going to stay in a hotel. 

 

2. Translate these questions into English and answer them: 

Pomůžete mi prosím? 

 

Koupíš si tu knihu? 

 

Pojede tvůj táta do New Yorku příští týden? 

 

Zavřeš to okno, prosím? 

 

Navštívíme zítra museum? 

 

Dáš si salát? 

 

3. Write your plans for the next week 



 

4. Turn the sentences into  questions 

 

I will open the window.  Will you open the window, please? 

Peter will carry it for you.  Will Peter carry it for me ? 

I am going to spend summer by the sea. Are you going to spend summer by the sea? 

We´re going to have a birthday party next week. Are you going to have a birhtday party next 

week? 

My mum will make sandwiches for us.  Will your mum make sandwiches for us? 

I´ll help you.  Will you help me? 

I´ll come with you.  Will you come with me? 

Helen´s going to stay in a hotel.  Is Helen going to stay in a hotel? 

 

5. Translate these questions into English and answer them: 

Pomůžete mi prosím? Will you help me, please? Yes, I will. 

 

Koupíš si tu knihu? Are you going to buy this book?  Yes, I am. 

 

Pojede tvůj táta do New Yorku příští týden? Is your dad going to New York next week? Yes, 

he is. 

 

Zavřeš to okno, prosím? Will you close the window, please? Yes, I will. 

 

Navštívíme zítra museum? Are we going to visit museum tomorrow? Yes, we are. 

 

Dáš si salát? Are you going to have a salad? Yes, I am. 

 

3. For plans pupils use going to+infinitive 



 

 

 

 

 

 


