
DO YOU LIKE…? = Máš rád(a)? 
 

DO YOU LIKE…?    + YES, I DO. = Ano, mám.  

                                     - NO, I DON´T. = Ne, nemám.  

Odpovídej na otázky: 

Do you like apples? ______________       Do you like fish? ____________________ 

Do you like bananas? _____________      Do you like sausages? ________________ 

Do you like oranges? _____________      Do you like pizza? ___________________ 

Do you like chocolate?____________      Do you like vegetables? _______________ 

Do you like chips?_______________       Do you like potatoes? _________________ 

 

Zeptej se dvou kamarádů. Nejprve doplň jejich jména do tabulky a potom doplň 

otázky, na které se budeš ptát. Odpovědi zaznač do tabulky pomocí smajlíků    

Question (otázka) Name 1: _________ Name 2: _________ 

DO YOU LIKE ________________?   

DO YOU LIKE ________________?   

DO YOU _______________________?   

DO YOU _______________________?   

DO ____________________________?   

 

Nakresli pod smajlíky jídlo co máš a nemáš rád. Potom vše pojmenuj anglicky. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



Návod a instrukce: 
 
1. Pracovní list dostane každý žák. K pracovnímu listu také dáme každému sadu emotikonů 

(smajlíků). Emotikony vytiskneme na různě barevné papíry – např.  na červený a  na žlutý 
nebo zelený. 

2. V prvním cvičení se žáci seznámí s novou vazbou Do you like…? Pomocí emotikonů žáci zatím 
pouze pomocí kartiček vyjadřují, zda mají danou věc rádi či ne. Učitel se ptá celé třídy a žáci 
ukazují emotikony. Učitel nemusí používat v otázce pouze slovní zásobu o jídle ale může využít 
již známou slovní zásobu např: zvířata, oblečení apod. 

3. V druhém cvičení již žáci samostatně odpovídají a nacvičují tím samostatně odpovědi na otázku. 
4. Anketa. Žáci si vyberou dva spolužáku (holku a kluka) a napíšou jejich jména do tabulky. Poté si 

rozmyslí na co se budou ptát a doplní otázky. Pozor, otázky se postupně zužují a žáci sami musí 
doplňovat celou otázku samostatně a správně. Odpovědi zaznamenávají opět pomocí emotikonů. 

5. V posledním cvičení si žáci zopakují slovní zásobu a to pomocí vlastních obrázků. Kreslí 
obrázky jídel k příslušným smajlíkům a poté jídlo popisují anglicky.  
- Možnost obměny: pokud nechceme,aby žáci kreslili, můžeme jim dopředu zadat za úkol přinést 
do školy leták s potravinami a žáci mohou obrázky stříhat a lepit přímo z letáků. 

 


