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MAKEOVER- Unit 2C

1/ Solve the cryptogram:

1/kapela, společně, několik, nahrávka

2/ úspěšný, myslet, vzhled, pódium

3/ proměna, vybrat, vydavatel, boty

4/ nakonec, vysoké boty, zkusit, doufat, téměř

5/ vystrašený, bavit se( užít si), úžasný

2/ Match the parts:

1 Streetlights a little bit worried.

2 The magazine offices really enjoyed the day.

3 Mark is on several pairs of shoes.

4 Their record come from Birmingham.

5 Natasha tried to take some photos of them.

6 John is going have cut their hair.

7 Mark and Natasha are in London.

8 Chelsea and Sandra wasn´t very successful.



3/ Complete the words and solve the hidden message:

Words: i, jakkoli, dost, vypadat dobře, správný, výsledek

4/ Complete the missing information:

The most ____________ image change in pop music happened in the 

________s. When they first started, the Beatles looked ________ lots of 

other groups. Then they changed __________ hairstyle and they wore 

__________ with no collars. They looked different, so ____________ noticed 

them.

people famous   jackets like their 1960



5/ Solve criss cross:

ACROSS

2. kapela

4. hudební nástroje

8. přirozený

10. všimnout si

13. fotostudio

14. stejný

15. současný

DOWN

1. fotograf

3. nový vzhled

5. proměna

6. od(kdy)

7. skupina

9. správná věc

11. podoba

12. límec



Solution:

1/ 1- band, together, several, record

    2- successful, think, image, stage

    3- makeover, choose, editor, shoes

    4- finally, boots, try, hope, nearly

    5- worried, enjoy, brilliant

2/ 3, 7, 5, 1, 6, 8, 2, 4

3/ even, however, enough, look good, right, result

    Would you like to change your image?

4/ The most famous image change in pop music happened in the 1960s. When 

they first started, the Beatles looked like lots of other groups. Then they 

changed their hairstyle and they wore jackets with no collars. They looked 

different, so people noticed them.

5/ Across

2. band

4. musical instruments

8. natural

10. notice

13. photostudio

14. same

15. present

Down

1. photographer

3. new look

5. makeover

6. since

7. group

9. right thing

11. image

12. collar
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Metodický list:

1/ Na základě indicií doplní kryptogram.

2/Žáci spojí začátek a konec věty.

3/ Doplní anglický význam slov, vyluští tajenku.

4/ Do textu o skupině The Beatles doplní chybějící údaje.

5/ Do křížovky doplní anglický význam slov.

Jednotlivá cvičení jsou využívána v různých po sobě jdoucích hodinách jako 

samostatná/skupinová práce nebo jako hra týmů. Poslední cvičení je možné využít 

jako test k prověření slovní zásoby.




