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SONG - ADELE



This is the ………
Hold your …………. and count to ten
Feel the ………… move and then
Hear my ………… burst again

…….. this is the end
I've drowned and dreamt this …………..
So overdue I owe ………
Swept ……….. I'm stolen

them for earth away end     heart moment     
breath

end
breath

earth
heart

For
moment

them
away



Read the text. Find verbs (infinitives) and 
give them into past form.

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I've drowned and dreamt this moment
So overdue I owe them
Swept away I'm stolen

is - was
hold  - held

count - counted

feel - felt
move - moved
hear - heard

odstranit (sweep)

zpozdit se
[ˌəʊvəˈdjuː]

topit se [draʊn]

burst - burst
owe - owed

puknout [bɜːst]

dlužit [əʊ]



Where you ….  I ….
What you …..  I …..
I ……… I'd never be me
…………. the security
Of your ………. arms
………….. me from harm
Put your …….. in my ……..
And we'll ………

go go
see see

know

without
loving

Keeping
hand hand
stand



Listen the song. Ask and answer.

1. Do you like the song?
2.Do you know it?
3.Where can you hear the song?
4.What´s your favourite singer or group?



Sources (zdroje)

http://www.elyricsworld.com/skyfall_lyrics_adele.html

- úryvky z písně Adele – Skyfall (snímek č.3, 5, 6)




