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MOVING

1/ Read the text:

My name´s John. I live in Birmingham, but I wasn´t born in England. I was 

born in Brisbane, Australia. We moved to England two years ago when my 

dad got a new job. I didn´t want to leave Australia. I had a great life there. 

I had lots of friends and we went to the beach every day. I loved surfing 

and the weather was great. I didn´t like England. The weather wasn´t nice-

it was really cold and it rained. But now I´ve got a lot of new friends. I 

think Birmingham is a great city.

2/ Match:

I didn´t want to leave přestěhovali

moved počasí

two years ago nechtěl jsem opustit

job narozený

leave před dvěma lety

born práce

weather opustit

3/ Complete:

a/ Where´s John from?  COUNTRY- TOWN-

b/ Where does he live now? COUNTRY- TOWN-

c/ What´s the weather like in England?

a/ hot

b/ cold

c/ rainy



d/ windy

d/ Birmingham is a/ a small town

b/ a small city

c/ a big city

d/ a great city

4/ Solve the crossword

MOVING

Across

3. SKVĚLÝ

5. NAROZENÝ

8. JMÉNO

10. CHLADNÝ

11. VELKÉ MĚSTO

13. OPUSTIT

16. PŘESTĚHOVAT SE

17. PĚKNÝ

Down

1. PRÁCE

2. CHTÍT

4. PRŠELO

6. OPRAVDU

7. PLÁŽ

9. ŽÍT

12. POČASÍ

14. KAMARÁDI

15. MÍT RÁD
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Metodický list:

1/ Žáci si přečtou a přeloží text o cestování (zjednodušená verze textu v učebnici).

2/ Spojí novou slovní zásobu dle významu.

3/ Odpoví na otázky týkající se článku.

4/ Novou slovní zásobu zopakují v křížovce.

Zjednodušený text slouží k lepší orientaci ve článku o cestování, jednotlivé úkoly 

pomáhají k upevnění slovní zásoby a čtení s porozuměním, žáci si upevní slovní zásobu 

dané lekce.

Výsledky:

2/ nechtěl jsem opusit; přestěhovali se; před dvěma lety; práce; odejít, opustit; 

narozený; počasí

3/ a/ Australia, Brisbane     b/ England, Birmingham c/ cold, rainy

     d/ a great city

4/ Across: 3. great;5. born; 8. name; 10. cold; 11. city; 13. leave; 16. move; 17. nice

     Down: 1. job; 2. want; 4. rained; 6. really; 7. beach; 9. live; 12. weather; 14. friends; 

15. like
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