
VY_32_INOVACE_11_ROZKAZOVACÍ 
ZPŮSOB_33 

AUTOR: ANDREA FIALOVÁ 

ŠKOLA: ZŠ SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace 

NÁZEV PROJEKTU: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole 

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 



Anotace 

 Materiál DUM je určen pro práci na interaktivní tabuli v předmětu AJ 
pro 4.ročník, žáci si procvičí používání rozkazu. Je součástí 
tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti – 4.ročník. 

 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané téma. 

 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Paul 
Shipton, Derek Strange: Chit Chat 2, Oxford University Press, 2002. 

 



Přečti si neúplný rozhovor a vyber do 
něj správné věty 

Mother: George, what´s the matter with you 
today? 

Son: Don´t worry, mum. Odpověď 1. 

Mother: Your head is hot. Stay at home! Odpověď 
2. 

Son: Oh, no! I´m not ill. 

Mother: Please, drink this. Go to bed. Odpověď 3. 

Son: OK, mum. 



1. Vyber správnou odpověď 1 

A) I´m at home. 

B) I´m in the kitchen. 

C) I´m fine. 

D) I´m ten years old. 



Správné řešení úkolu 1 

A) I´m at home. 

B) I´m in the kitchen. 

C) I´m fine. 

D) I´m ten years old. 



Mother: George, what´s the matter with you today? 

Son: Don´t worry, mum. I´m fine. 

Mother: Your head is hot. Stay at home! Odpověď 
2. 

Son: Oh, no! I´m not ill. 

Mother: Please, drink this. Go to bed. Odpověď 3. 

Son: OK, mum. 

 



2. Vyber správnou odpověď 2 

A) Don´t go to the cinema. 

B) Go to the cinema. 

C) I eat lots of fruit. 

D) I drink lots of water. 



Správné řešení úkolu 2 

A) Don´t go to the cinema. 

B) Go to the cinema. 

C) I eat lots of fruit. 

D) I drink lots of water. 

 



Mother: George, what´s the matter with you 
today? 

Son: Don´t worry, mum. I´m fine. 

Mother: Your head is hot. Stay at home! Don´t 
go to the cinema. 

Son: Oh, no! I´m not ill. 

Mother: Please, drink this. Go to bed. Odpověď 
3. 

Son: OK, mum. 

 



3. Vyber správnou odpověď 3 

A) Let´s play football, Nick. 

B) And don´t play loud music. 

C) I´m hungry. 

D) You can swim 200 m. 



Správné řešení úkolu 3 

A) Let´s play football, Nick. 

B) And don´t play loud music. 

C) I´m hungry. 

D) You can swim 200 m. 

 



Mother: George, what´s the matter with you 
today? 

Son: Don´t worry, mum. I´m fine. 

Mother: Your head is hot. Stay at home! Don´t go 
to the cinema. 

Son: Oh, no! I´m not ill. 

Mother: Please, drink this. Go to bed. And don´t 
play loud music. 

Son: OK, mum. 

 



4. Který rozkaz nebyl v textu 
zmíněn? 

A) Vypij tohle. 

B) Zůstaň doma. 

C) Nechoď do kina. 

D) Nedělej si starosti. 

E) Běž do postele. 

F) Pusť si hlasitou hudbu. 



Správné řešení úkolu 4 

A) Vypij tohle. 

B) Zůstaň doma. 

C) Nechoď do kina. 

D) Nedělej si starosti. 

E) Běž do postele. 

F) Pusť si hlasitou hudbu. 

 



5. Vyber rozkaz, který k ostatním 
významově nepatří 

A) eat lots of fruit, eat lots of sweets, drink lots 
of water, eat lots of vegetables 

B) don´t eat lots of ice cream, don´t drink lots of 
cola, don´t eat lots of chocolate, don´t eat 
fruit and vegetables 



Správné řešení úkolu 5 

A) eat lots of fruit, eat lots of sweets, drink lots 
of water, eat lots of vegetables 

B) don´t eat lots of ice cream, don´t drink lots of 
cola, don´t eat lots of chocolate, don´t eat 
fruit and vegetables 

 



6. Předveďte rozhovor ve dvojicích 

Mother: George, what´s the matter with you today? 

Son: Don´t worry, mum. I´m fine. 

Mother: Your head is hot. Stay at home! Don´t go to 
the cinema. 

Son: Oh, no! I´m not ill. 

Mother: Please, drink this. Go to bed. And don´t 
play loud music. 

Son: OK, mum. 
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