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Imperative                                                                            name :                         

podmět   sloveso zbytek věty 

 Go home. 

 Wash the dishes. 

 Have a good time. 

           

→  Příkazy  :  Open your books.                                                  

→  Rozkazy  :  Be quiet. 

→  Vyzvání  :  Come in. 

→  Instrukce : Press the STOP button . 

→  Přání : Have a nice day. 

 

Imperative – negative :   DON'T . 

        →  Varování : Don´t cross the street.  Don´t go there . 

 →  Prosby : Don´t be sad. Don´t worry. 

 
Translate: 

 positive negative 

Posaďte se.   

Kup to.   

Otevřete dveře.   

Ukliď si pokoj.   

Počkej tady.   

 

 

 

 

 

 positive negative 

Pojďme nakupovat.   

Podívejme se na ten film.   

Odpočiňme si.   

Počkejme tady.   

Zeptejme se na to.   

 

 

 

Pokud něco navrhujeme či přikazujeme více lidem včetně sebe , používáme vazbu  

  let´s  / let´s not 
 

Let´s go home. Pojďme domů. Let´s not go home. Nechoďme domů. 

Let´s play this game. Zahrajme si tuto hru. Let´s not play this game. Nehrajme tu hru. 

 

Word phrases : 

Have a good time. ___________________________________________________ 
Leave me alone. _____________________________________________________ 
Shut up.  ___________________________________________________________ 
Let me go.  _________________________________________________________ 
Take it easy. ________________________________________________________ 
Follow me.  _________________________________________________________ 
Give me a ring.  ______________________________________________________ 
Look out.  __________________________________________________________ 
Keep smiling.  _______________________________________________________ 
Don´t worry, be happy.  _______________________________________________ 

 



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva o tvoření a použití rozkazovacího způsobu 

Forma práce : individuální, společná 

Časová dotace: 20 min. 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 1. tvoření a použití rozkaz. zp. pro 2.os. č. jednotného a množného 

                                                 2. tvoření a použití rozkaz. zp. pro 1.os. č. množného 

                                                 3. překlad ustálených výrazů 

                            Řešení :  Have a good time.      Dobře se bav. 

                                            Leave me alone.         Dej mi pokoj. 

                                            Shut up.                       Zmlkni! 

                                            Let me go.                   Pusť mne! 

                                            Take it easy.                Jen klid ! 

                                            Follow me.                  Pojďte za mnou. 

                                            Give me a ring.          Zavolej mi. 

                                            Look out.                    Pozor! 

                                            Keep smiling.             Vždy s úsměvem. 

                                            Don´t worry, be happy.  Nedělej si starosti, bav se ! 

 

 

Při přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart. 

 
 


