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Název aktivity: Making suggestions

Procvičovaná látka: Phrases needed to suggest something

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 13 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.The teacher uses three different phrases to make suggestions.
These are: Why don´t we………….?

How about……………..? 
Do you fancy…………..?

There are possible answers on the board:
Positive: Yes, that ´s a good idea.

That sounds great.
Why not?
I´d like that.

Negative: I don´t think so.
No, I don´t feel like it.
I´d rather not.
That´s not a good idea.

The teacher asks every pupil at least twice and the pupil chooses the answer from the board.

2.One of the pupil is the teacher in front of the class and asks the three questions. The teacher 
helps the pupil with the question if he/she needs.

3.The pupils are sitting at their desks and take turns in asking and answering. There is one 
rule, that the next pupil cannot use the same suggestion or answer as the previous pupil used. 

4.The next lesson are the pupils asked to translate phrases in the test (see worksheet)



WORKSHEET TO COPY

TEST

Pozvi třemi způsoby kamaráda do kina.

1…………………………………………………………..
2……………………………………………………………
3……………………………………………………………

Odpověz třemi způsoby kladně.

1……………………………….
2………………………………..
3………………………………..

Odpověz třemi způsoby záporně

1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..




