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FUTURE WITH

WILL

Budoucí čas s WILL.



I   You
He  She
It We
They

verb

be
go

work
move
eat

need
drive
help
buy

wake up

question I   you
he  she
it we
they

SHALL I
we

?

?
I think ….               I don´t think ….                  I hope ….  ! !



Complete the sentences with
these verbs and .

not wait open     make     get on      be call

1. It´s cold. I  ……………   my new coat.

2. Sit down and Peter  …………..   you a cup of tea.

3. It´s too hot. I  …………..  the window.

4. When …….  you …..  at home?   I  …………  you.

5. It´s late. I …………….  for Mary. 

will get on

will make

will open

will be will call

won´t wait



Translate these sentences.

1. Pomůžeš mi? Budu mít těžkou tašku.
Ano, pomůžu. / Ne, nepomůžu.

2.   Kde budeš příští týden?
3 .  Zítra nebude pršet.
4.   Doufám, že budeš pracovat na zahradě.
5.   Nemyslím, že oni vyhrají fotbalový zápas.

1.Will you help me? I´ll have a heavy bag.
Yes, I will.  /  No, I won´t .

2.Where will you be next week?
3.It won´t rain tomorrow.
4.I hope that you´ll work in the garden.
5.I don´t think they´ll win the football match.




