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SONG  



Listen and answer the question.
(Poslouchej a odpověz.)



Listen and complete phrasal verbs.

…
Does he ......1…... ?
Never …..2…..
Does he .…..3…... ?
No, he never .…..4…...
Does he .…..5…... ?
Never .……6….…
He does nothing
The boy does nothing
…

wash up
wash up

clean up
cleans up

brush up
brushed up upravit se



Listen and complete these words.
…

Hey ……..
How you …….. ?
I got a thousand lines

Where do I …….. ?
And I
I been here, been there

……..
I saw you at the corner

My vibe kicked in
And
Two fields

I ……. you

Wearing tight ……..
A real …….. suit

He was …….. like you

Was just ……..
I asked him for a dance
…

boy
been

begin

Traveling clock
jeans

smiling
seventeen

nice



Listen and put the words in red in the right
column according to their pronunciation.

Take a sip of dancing juice
Everybody's onto you
Through the left and to the right
Everybody hit the rhythm

It's on tonight
I'm gonna feel the heat within my soul
I need a man to take control

Let the melody blow you all away

Poslouchej a dej červená slova do správného sloupce dle výslovnosti.

/i:/ /u:/ /ei/ /ai/ /əʊ/

feel
heal
need

juice
you

take right
tonight

soul
blow



Sources (zdroje)

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

- úryvky z písně Alesha Dixon - The Boy Does Nothing (snímek č.3, 4, 5, 6)




