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1. READING

1.1. Read the text.

The beloved children’s book The Story of 
Ferdinand was first published more than 80 years 
ago. Now it’s been made into an animated film, 
Ferdinand. The movie hits theaters on December 
15. It tells the story of a kind and gentle Spanish 
bull who, because of his size, is mistaken for a 
beast. Ferdinand is taken from his home and 
made to fight for sport. The bull then plans a 
return to his peaceful roots.
Professional wrestler and actor John Cena voices 

Ferdinand. Like his character, Cena is sometimes judged by his appearance. “A lot of 
people think I want to cause trouble because of the way I look,” Cena says. “But deep 
down, I’m a very nice person who just looks a certain way.” 
The movie is part comedy, part drama. Above all, it delivers an important message: 
“Never be afraid to be who you are,” Cena says. “That’s what makes you so special. 
That’s what makes you accomplish great things.”

A.  For sentences 1 – 4, decide if each statement is true or false and put a tick (√) 
 in the appropriate box.

TRUE FALSE
1. The Story of Ferdinand appeared at the beginning of the 20th century.

2. Children didn’t like the book when it was published.

3. These days children enjoy watching the film. 

4. John Cena voiced Ferdinand.

B.  For questions 5 and 6 choose the answer (A, B or C) which you think is the 
 best according to the text.

5.  What are Ferdinand and Cena like?

      A. They want to cause trouble.
      B. They are dangerous and aggressive.
      C. They are gentle and friendly.

6.  The message of the movie is that 

 A. we should be brave.
 B. we should be grateful.
 C. we should be successful.
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1.2.  Read the text. 

Gravity Assist

When Jack Davis, 9, looks up at the night sky, he doesn’t see just stars. He sees his future. 
The fourth grader lives in New Jersey. He has a deep interest in outer space. Jack has 
fueled that interest by watching science-fiction movies.

In July, Jack heard that NASA was looking for a new planetary protection officer. He 
decided that he was the right person for the job. The officer works to prevent astronauts 
from accidentally bringing microscopic alien life-forms back to Earth. The officer also 
makes sure astronauts do not take Earth-based germs with them into space.

Jack wrote a letter to NASA. He noted his qualifications for the job. “My sister says I am 
an alien,” Jack wrote. He signed the letter “Jack Davis, Guardian of the Galaxy.” 

Jack got a letter from James L. Green. Green works at NASA. “We are always looking for 
bright future scientists and engineers to help us,” he wrote. “I hope you will study hard 
and do well in school. We hope to see you here at NASA one of these days!” Jack was 
“shocked” when Green’s response arrived. “I shouted, ‘I got a letter from NASA!’”, Jack 
says.

Green calls his response a “gravity assist.” A spacecraft can use the gravity of a planet 
or moon for a boost in a new direction. Likewise, Green hopes that by answering letters 
from kids he can help influence their path in life. “If I can provide that first gravity assist 
that gets them going, then we’ve got more kids coming our way and wanting to work 
with us,” he says. 

Jack won’t be working at NASA yet. But he has been named kid science adviser at the 
new planetarium at Liberty Science Center (LSC). It is in New Jersey.

Paul Hoffman,  LSC’s president, heard about Jack’s letter to NASA. Hoffman posted a 
video invitation to Jack on YouTube. “You can work right here,” Hoffman said. Jack will 
make sure planetarium exhibits are fun for kids.

Jack says he already knows what he wants to see at LSC: “More hands-on stuff. Kids like 
to touch things.” 
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A.  For sentences 1 – 6, decide if each statement is true or false and put a tick (√) 
 in the appropriate box.

TRUE FALSE
1. Jack Davis from New Jersey can read the future from the night sky.

2. Jack has seen a lot of science-fiction films. 

3. Jack is qualified for the job because he is Guardian of the Galaxy.

4. The planetary protection officer makes sure Earth-based germs are 
not taken into space.

5. James L. Green invited Jack to start working at NASA.

6. Jack was amazed by Mr Green’s letter.

B.  Answer the questions.

7. How is ‘gravity assist’ used in space?

___________________________________________________________________________

8. Why did James L. Green write a letter to Jack?

___________________________________________________________________________

9. Jack is invited to the new planetarium at LSC. What will he do there?

___________________________________________________________________________
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2. VOCABULARY AND GRAMMAR

2.1.  Read the text and choose the correct answer ( A, B, C or D). 
 There is an example at the beginning.
 

The Peanuts Movie

Charlie Brown, Snoopy, and the whole gang are back 0.  c   a heartwarming story. A new girl 

with red hair moves in across the street, and Charlie Brown 1. ______________ love. Now 

he tries to impress the red-haired girl to make 2. ________________ feel like he’s a winner, 

but Charlie Brown just  3. ______________ do anything right. At 4. _______________ same 

time, Snoopy is writing a love story about his continuing battles with The Red Baron. Then 

Charlie Brown has accomplished something. He gets a perfect score on his standardized 

test, but there has been a mistake. Should he 5. ________________ the truth and risk 

losing all of his newfound popularity? 

0.      A  at                   B  on                             C  in                              D  by

1      A  falls at            B  falls in                      C  falls on                    D  falls off

2      A  she’s               B  she                            C  hers                        D  her

3.     A  can’t                 B  have to             C  mustn’t                  D  will

4      A  a                     B  an                              C  the                            D  -

5      A  say                        B  speak                    C  talk    D  tell  

5 pikë
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2.2. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first 
 sentence.

1.  Mike is a boy. His mother is a famous painter.

      Mike is the boy whose _______________________________________________________.

2.  My brother is fitter than me.

     I am less_____________________________________________________________________.

3.  Paula wasn’t so talkative when she was a little girl.

      Paula didn’t__________________________________________________________________.

4.  Richard took the photo last year.

 The photo___________________________________________________________________.

5.  “Put on your scarf”, Joe’s mother told him.

       Joe’s mother told him________________________________________________________.

5 pikë

2.3.  Fill in the gaps.

A FURRY FRIEND

Jennifer Weiner’s first  novel, 0.  about  an unusual friendship, hits bookstores.

The Littlest Bigfoot, the new novel 1. ____________  Jennifer Weiner, tells the story of 

Alice, a lonely 12-year-old 2. _______________  who is shipped off to boarding school in 

Vermont. In a nearby forest, Alice meets Millie Maximus, a furry girl 3. __________ lives 

in the woods with her Bigfoot clan. 4. B____________ of the girls are from completely 

different worlds. They 5. _________________ friends and help each other.

5 pikë
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3. WRITING

Write a review of your favourite book / the last book you have read. 
Follow the prompts given below:

→ title
→ author
→ character(s)
→ plot
→ why you liked it

Write 40-100 words. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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