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Lenka



Listen and complete the animals.

"Everything At Once"
As sly as a …… , as strong as an ….
As fast as a …….  , as brave as a ……..
As free as a ……… , as neat as a word
As quiet as a ……….   , as big as a house

All I wanna be, all I wanna be, oh
All I wanna be is everything

As mean as a …….. , as sharp as a tooth
…..

šibalský, 
lstivý

fox ox

vůl
[ɒks]

hare bear
bird
mouse

wolf

= want to



Read the text and try to guess missing
adjectives. Then listen and check them.

As as a fox, as as an ox
As ……. as a hare, as ……… as a bear
As ……. as a bird, as as a word
As ……… as a mouse, as ….. as a house

All I wanna be, all I wanna be, oh
All I wanna be is everything

As as a wolf, as ……… as a tooth
As ……… as a bite, as …….. as the night
As ……….. as a song, as ………. as a wrong
As ……. as a road, as as a toad

fast brave
free
quiet big

zlý, krutý

sharp
deep dark
sweet right
long



……
……

…… …..
………

…….. …….
………. ……

……….
…………

klidný, 
plynulý



Sources (zdroje)

http://www.youtube.com/watch?v=tiFjBAdAZtQ

- úryvky z písně Lenka - Everything At Once (snímek č.3, 4, 5)




