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Kurz angličtiny pro ÚPLNĚ ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY 

lekce 13 -  Can you tell me your name?   

 
Přepis lekce ze dne 11.04.2022 
 

VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:  

https://www.youtube.com/watch?v=2GDKivv4LyI 
 

AUDIOLEKCI na:  https://www.anglictina-

polopate.cz/prilohy/anglictina.13.lekce.uplni.zacatecnici.kurz.mp3 

 

Podívejte se na příkazy: 
 

Help! Pomoc / Pomoz / Pomozte! 

Help me! Pomoz / Pomozte mně! 
 

Všimněte si, že pro tvorbu ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU v angličtině používáme pouze holý 

tvar slovesa bez podmětu.   

Pokud bychom na začátek přidali podmět, už by se jednalo o větu oznamovací.  
 

I help Peter.  Pomáhám Petrovi. 

You help Peter.   Pomáháš Petrovi. 

Lucy helps Peter.   Lucka pomáhá Petrovi. 
 

Když chceme zdůraznit, že je dané sloveso v infinitivu, použijeme před ním slovíčko TO: 
 

to help  pomáhat, pomoci 

to love  milovat 

to work pracovat 

to do (u)dělat 

to go    jet, jít / chodit, jezdit 
 

V angličtině nerozlišujeme druhou osobu jednotného a množného čísla, tzn. TY a VY. 

Záleží na situaci, ke komu právě mluvíme. Toto pravidlo platí i v rozkazovacím způsobu. 
 

You help.   Pomáháš / Pomáháte. 

Help me!    Pomoz / Pomozte mi! 
 

Go! Běž(te)! 

Go shopping, please. Prosím tě, běž na nákup. 

Go home! Běžte domů! 

You are my students number one. Jste moji studenti číslo jedna. 

Give me your (tele)phone number! Dej(te) mi své telefonní číslo! 

https://www.youtube.com/watch?v=2GDKivv4LyI
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/anglictina.13.lekce.uplni.zacatecnici.kurz.mp3
https://www.anglictina-polopate.cz/prilohy/anglictina.13.lekce.uplni.zacatecnici.kurz.mp3
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Tell me your name! Řekni mi své jméno. 

 

Všichni určitě znáte písničku:  Don't Worry Be Happy 
 

V jejím názvu vidíte hned dva příkazy. První v záporném tvaru a druhý se slovesem být. 
 

to worry trápit se, dělat si starosti, mít obavy, zoufat 

Don't worry.  =  záporný příkaz Nedělej(te) si starosti / Neměj obavy / Netrap 

 se! 

Be happy! Buď(te) šťastná / - ný / - ní! 

to be být  
 

ready připravený / hotový / přichystaný 

Are you ready (to go)? Jsi připravený (jít)?  

Be ready! Buď připravený / Buď připravená / Buďte 

 připravení! 

Be ready at seven! Buďte připravení v sedm. 

Be ready at eight thirty! Buď připravená v osm třicet. 

Be ready at ten forty-five! Buď připravený v deset čtyřicet pět.  
 

Do it! Udělej(te) to! 

Don't do it / do not do it! Nedělej(te) to! 
 

Don't worry / Do not worry.   Nedělej(te) si starosti / Neměj obavy / Netrap 

 se! 
 

Všimněte si, že záporný příkaz vytvoříme tak, že před sloveso přidáme DON'T případně DO 

NOT (v psané formální angličtině) 
 

angry birds rozzlobení / naštvaní ptáci 

to be angry zlobit se / být naštvaný 

Do not / Don't be angry. Nebuď naštvaný / Nezlob se. 
 

crazy bláznivý, šílený 

to be crazy bláznit, být blázen / bláznivý    

Don't be crazy! Neblázni! 
 

Don't / Do not help me! Nepomáhej(te) mi!  

Don't / Do not do it, please! Nedělej(te) to, prosím! 

Don't go home. Nechoď domů! 

Don't tell me your name. Neříkej mi své jméno. 

Don't give me your telephone number! Nedávejte mně své telefonní číslo! 
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Z rozkazovacího způsobu můžete udělat ZDVOŘILOU ŽÁDOST / PROSBU tím, že na začátek 

vložíte CAN YOU = MŮŽEŠ, MŮŽETE? 

 

Help me! Pomoz(te) mně! 

Can you help me, please? Můžete mi, prosím vás, pomoci? 

Can you do it, please? Můžete to, prosím vás, udělat? 

Can you go to school? Můžeš jít do školy? 

Can you go home? Můžete jít domů? 

Can you give me your telephone number? Můžeš mi dát své telefonní číslo? 

Can you tell me your name, please? Můžete mi říci vaše jméno, prosím? 
 

can moci, umět (jedno z modálních sloves) 

 

 

 

CVIČENÍ 
 

Nyní překládejte písemně do angličtiny. Odpovědi si zkontrolujte s výše uvedeným obsahem:  

 

1.  Pomoc / Pomoz / Pomozte!    .................................................................................................   

2.  Pomoz / Pomozte mně!    ....................................................................................................... 

3.  Pomáhám Petrovi.    ............................................................................................................... 

4.  Pomáháš Petrovi.    ................................................................................................................. 

5.  Lucka pomáhá Petrovi.    ........................................................................................................ 

6.  pomáhat, pomoci    ................................................................................................................. 

7.  milovat     ................................................................................................................................ 

8.  pracovat     .............................................................................................................................. 

9.  (u)dělat     ............................................................................................................................... 

10.  jet, jít / chodit, jezdit   ........................................................................................................... 

11.  Běž(te)!    .............................................................................................................................. 

12.  Prosím tě, běž na nákup.     ................................................................................................... 

13.  Běžte domů!    ....................................................................................................................... 

14.  Jste moji studenti číslo jedna.    ............................................................................................ 

15.  Dej(te) mi své telefonní číslo!     ............................................................................................ 

16.  Řekni mi své jméno.    ........................................................................................................... 

17.  trápit se, dělat si starosti, mít obavy, zoufat    ..................................................................... 

18.  Nedělej(te) si starosti / Neměj obavy / Netrap se!    ............................................................ 
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19.  Buď(te) šťastná / - ný / - ní!    ............................................................................................... 

20.  být    ...................................................................................................................................... 

21.  připravený / hotový / nachystaný   ....................................................................................... 

22.  Jsi připravený (jít)?     ............................................................................................................ 

23.  Buď připravený / Buď připravená / Buďte připravení!      .................................................... 

24.  Buďte připravení v sedm.     .................................................................................................. 

25.  Buď připravená v osm třicet.     ............................................................................................. 

26.  Buď připravený v deset čtyřicet pět.     ................................................................................. 

27.  Udělej(te) to!    ..................................................................................................................... 

28.  Nedělej(te) to!     ................................................................................................................... 

29.  Nedělej(te) si starosti / Neměj obavy / Netrap se!    ............................................................ 

30.  rozzlobení / naštvaní ptáci    ................................................................................................. 

31.  zlobit se / být naštvaný    ...................................................................................................... 

32.  Nebuď naštvaný / Nezlob se.    ............................................................................................. 

33.  bláznivý, šílený    ................................................................................................................... 

34.  bláznit, být blázen / bláznivý     ............................................................................................ 

35.  Neblázni!    ........................................................................................................................... 

36.  Nepomáhej(te) mi!  Nedělej(te) to, prosím!    ...................................................................... 

37.  Nechoď domů!     .................................................................................................................. 

38.  Neříkej mi své jméno.    ........................................................................................................ 

39.  Nedávejte mně své telefonní číslo!    .................................................................................... 

40.  Pomoz(te) mně!    ................................................................................................................. 

41.  Můžete mi, prosím vás, pomoci?    ....................................................................................... 

42.  Můžete to, prosím vás, udělat?    ......................................................................................... 

43.  Můžeš jít do školy?    ............................................................................................................. 

44.  Můžete jít domů?    ............................................................................................................... 

45.  Můžeš mi dát své telefonní číslo?    ...................................................................................... 

46.  Můžete mi říci vaše jméno, prosím?     ................................................................................. 

47.  moci, umět       ...................................................................................................................... 
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Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky. Jenom 
díky vám tak mohu volně na internetu poskytovat všechny videolekce a studijní materiály 
všem, kteří to potřebují.   
  
Číslo účtu: 175685304/0300 
 

Pro platby ze zahraničí: 
Název účtu: DVORAKOVA JANA 
IBAN CZ5503000000000175685304 
BIC (SWIFT) CEKOCZPP 
 

FAKTURU za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ. 
zofie.dvorak@tiscali.cz 
 

Děkuji vám za spolupráci.  
 
                                                                                                                                     Jana 

mailto:zofie.dvorak@tiscali.cz

