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making decisions
offers

suggestions
future plans = predictions

WILL –



DECISIONS
= we decide to do something at the time of speaking = immediately
EXAMPLE:  It´s cold. I´ll close the window.

I´m hungry. I´ll go and buy some snack.

OFFERS =  offering to do something
EXAMPLE: That bag looks heavy. I´ll help you with it.

I have to clean my house, but I feel bad. I´ll clean it for you.

SUGGESTIONS =  Would you like +
Do you want +

EXAMPLE:  What would you like to drink? I´ll have an orange juice, please.
Do you want to play football?  No, thank you.

FUTURE =  PREDICTIONS
I think … /  I don´t think … / I hope …
EXAMPLE:   I don´t think the exam will be very difficult.

I think (that) I´ll go to the university.

WILL  for …..rozhodnutí

nabídky

návrhy

předpovědi



Complete WILL and correct verb.

1. I think it ……………….. tomorrow.

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

3. She´s so tired. She ……………. to bed.

4. Let´s finish this project and everything …………… 

all right.

5. Wait, I    ………………. you.

help rain be make    go 

will rain

will make 

will go 

will be

will help



Ask and answer.

Would you like …………………….. ?
Do you want ………………………… ?

Yes, please. I´ll …. .
No, thank you.
Yes, OK.
Yes, I´d love to.

Tell a partner your
about ……. 

předpověď

EXAMPLE: I think they will win tomorrow.

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

EXAMPLE: Would you like a drink? No, thank you.




