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Bob Dylan : Blowing in the wind                  name:  

How many roads ______a man walk _____ 

Before they call him a_____?  

How many _____ must a_______ dove sail 

Before she ______ in the sand?  

_____________ times must the cannon balls fly 

Before they ´re forever banned?  

 

The answer, my ________, is blowing in the ________ 

The answer is blowing in the ________. 

 

How many _______ must a ________ exist 

Before it is ________to the sea?  

How many _______ can some _______ exist 

Before they´re allowed to be _______?  

How many times ______ a man turn his ________ 

And pretend that he just doesn´t _______?  

 

The answer, my friend, is blowing in the ________ 

The answer is blowing in the wind. 

 

How many times ______ a man look up 

Before he can see the _______?  

How many ______ must one man have 

Before he can hear people ________?  

How many deaths will it take till he _______ 

That ______ many people have died?  

 

The answer, my friend, is blowing in the wind 

The answer is blowing in the wind. 

The answer is blowing in the wind. 

 

 



1) Complete the text with the missing words 

2) Find the verb in : a)  present simple tense - 

                               b)  present continuous tense - 

                               c)   modal verb - 

                               d)  past simple tense - 

                               e)  future tense – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity: práce s textem na základě poslechu  

Forma práce: samostatná práce 

Časová dotace:  30 min 

Pomůcky: kopie pracovního listu, nahrávka písně Blowing in the wind ( youtube.com) Boba Dylana a skup. Peter, 

                    Paul and Mary 

Průběh aktivity, instrukce :   1) poslech písně  

                                                   2) doplnění chybějících slov na základě poslechu písně (dvakrát) 

                                                   3) porovnání s verzí na karaoke.cz 

                                                   4) nácvik čtení textu 

                                                   5) vyhledávání uvedených slovesných tvarů 

                                                   6) zamyšlení se nad poselstvím této písně 

 


