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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

Forma: Prezentace 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 
učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 
skupinách. 



Slovesa 

Způsob rozkazovací 



ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ 

 Sloveso v rozkazovacím způsobu vyjadřuje děj, který se 

má (nemá) uskutečnit. Vyjadřuje tedy rozkaz ( zákaz ) 

, výzvu ( výstrahu ), přání. 

 Tvary rozkazovacího způsobu tvoříme jen pro  

 2. osobu čísla jednotného ……. (ty) čti 

 1. sobu čísla množného ………. (vy) čtěme 

 2. osobu čísla množného……… (vy) čtěte 

 

 Rozkazovací způsob se tvoří trojími koncovkami:  

 -, -me, -te  ( piš, pišme, pište) 



PAMATUJ! 

 Rozkazovací způsob tvoříme trojími koncovkami: 

 1.) _, -me, -te, ……………………..piš, pišme, pište 

 

 2.) –i, -ěme(-eme), -ěte ( –ete )  …jdi,jděme, jděte 

 

 3.) –ej, -ejme, -ejte ………házej, házejme, házejte  

 Tvary rozkazovacího způsobu vyjadřují osobu, 

číslo, ale nevyjadřují  ČAS ! 
 



PRO CHYTRÉ HLAVY 

 Rozkaz můžeme také vyjádřit přítomnými 

slovesnými tvary, přidáme-li k nim částice  

 ať , nechť. 

 

 Příklad.  

 Ať nespadne!  Ať se neutopí! 

 

 Vymyslete další příklady. Pracujte ve skupinách. 



ZE SLOVES V ZÁVORKÁCH UTVOŘTE VŠECHNY 

TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU 

 (Přinést ) šachy. (Vyrýt) nemocný keř rybízu. 

(Zaplatit si ) na výlet do Prahy. ( Přinést si) talíř 

k druhému stolu. (Bránit se)! (Mlčet) , ať je dobře 

rozumět. ( Zastavit se ) na chvilku.  (Napsat ) 

odpověď na inzerát. (Najít) správný klíč. 

 

 Pracujte ve skupinkách a předveďte spolužákům. 
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