
  

DEN   17   -   LÍBÍ   SE   MI,   LÍBILA   SE   MI   

TRÉNINK     
Líbí   se   mi   tvoje   auto.   
Líbí   se   mi   tvůj   nápad.   
Líbí   se   mi   tvůj   kabát.   
Líbí   se   mi,   jak   se   směješ.   
Líbí   se   mi,   jak   přemýšlíš.   
Líbí   se   mi,   co   děláš.   
Líbí   se   mi   Brno.   Taky   se   ti   líbí   Brno?   
Líbí   se   mi   ten   nový   park.   Taky   se   ti   líbí   ten   nový   park?   

  
Líbila    se    ti   dnešní   opera?   Ano,   dnešní   opera   se   mi   líbila.  
Líbila    se    ti   ta   písnička?   Ano,   ta   písnička   se   mi   líbila.   
Líbil    se    ti   ten   koncert?   Ano,   ten   koncert   se   mi   líbil.   
Líbil    se    ti   ten   film?   Ano,   ten   film   se   mi   líbil.   
Líbilo    se    ti   v   Praze?   Ano,   v   Praze   se   mi   líbilo.   
Líbilo    se    ti,   co   jsem   řekla   na   mítinku?   Ano,   líbilo   se   mi   to.   
Líbilo    se    ti,   co   řekl   prezident   v   televizi?   Ano,   líbilo   se   mi   to.   

  
Bonusová   otázka:     Líbím   se    ti?   Ano,    líbíš   se    mi.   

OTÁZKY     

Give   a   positive   answer:   

● Líbí   se   ti   to   auto?   -   Ano,   líbí   se   mi    to   auto .   /    To   auto    se   mi   líbí 21 .   
● Líbí   se   ti   ta   žena?   -   Ano,   líbí   se   mi   ta   žena.   
● Líbí   se   ti   ten   muž?   -   Ano,   líbí   se   mi   ten   muž.   
● Líbí   se   ti   Brno?   -   Ano,   líbí   se   mi   Brno.   
● Líbí   se   ti   ty   nové   obchody?   -   Ano,   líbí   se   mi   ty   nové   obchody.   
● Líbilo   se     ti   to   auto?   -   Ano,     líbilo   se    mi   to   auto.   
● Líbila   se     ti   ta   opereta?   -   Ano,    líbila   se    mi   ta   opereta.   
● Líbil   se    ti   ten   festival?   -   Ano,    líbil   se     mi   ten   festival.   
● Líbila   se    ti   ta   písnička?   -   Ano,    líbila   se     mi   ta   písnička.   
● Líbil   se     ti   ten   výlet?   -   Ano ,     líbil   se     mi   ten   výlet.   

21  Czech   word   order   is   flexible.   Basic   rules   says   that   the   information   we   repeat   comes   first.   But   both   versions   are   
correct   depending   on   what   you   would   like   to   stress.     
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WRITING   

Write   the   correct   form   of   “líbit   se”.   Don’t   forget   about   the   2nd   position   rule:   

1. __________   mi   můj   nový   soused.   (I   like   him).   
2. __________   mi   moje   nová   sousedka.   (I   like   her).   
3. Mojí   sestře   __________   ten   nový   spolužák.   
4. Minulý   rok   __________   mojí   sestře   fakt   moc   __________    ten   nový   spolužák.   

Ale   už   se   jí   nelíbí.   
5. Taky   __________   ti   __________   Brno?   
6. Když   jsem   byla   loni   v   Brně,   Brno   __________   mi   moc   __________   .     
7. To   byla   skvělá   písnička!   Taky   __________   ti   __________   ?   (past)   
8. Ten   festival   o   víkendu   byl   super.   Taky   __________   ti   __________   ?   (past)   
9. Když   jsi   byla   o   víkendu   v   Praze,   co   __________   ti   nejvíc   __________   ?   
10. Když   jsi   byl   o   víkendu   v   Praze,   __________   ti   projížďka   na   Vltavě?      
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ŘEŠENÍ:   LÍBÍ   SE   MI,   LÍBILA   SE   MI   
  

1. Líbí   se    mi   můj   nový   soused. 22   
2. Líbí   se    mi   moje   nová   sousedka. 23   
3. Mojí   sestře    se   líbí    ten   nový   spolužák.   
4. Minulý   rok    se    mojí   sestře   fakt   moc    líbil     ten   nový   spolužák.   Ale   už   se   jí   nelíbí.   
5. Taky    se    ti    líbí    Brno?   
6. Když   jsem   byla   loni   v   Brně,   Brno    se    mi   moc    líbilo .     
7. To   byla   skvělá   písnička!   Taky    se    ti    líbila ?   (past)   
8. Ten   festival   o   víkendu   byl   super.   Taky    se    ti    líbil ?   (past)   
9. Když   jsi   byla   o   víkendu   v   Praze,   co    se    ti   nejvíc    líbilo ?   
10. Když   jsi   byl   o   víkendu   v   Praze,   líbila   se   ti   projížďka   na   Vltavě?      

22  I   like   him,   his   appearance,   he   is   handsome.   
23  I   like   her,   her   appearance,   she   is   beautiful.   
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