Dzień dobry bardzo :) Kwarantanna zmusza nas do tego, aby pozostać w domu,
dlatego część naszych działań przenosimy do sieci.

Sytuacja na świecie absolutnie nie zachęca do podróżowania, ale liczymy, że
niebawem wszystko się zmieni. Z tego też powodu naszym najmłodszym
odbiorcom (i nie tylko) proponujemy wirtualne lekcje języka angielskiego uczycie się kiedy chcecie i ile chcecie, bez odpytywania i zadań domowych :) W
tym tygodniu proponujemy kilka przydatnych wyrażeń, które pomogą nam
podczas pierwszych spotkań z zagranicznymi znajomymi. A zatem, do dzieła!
Are you ready? (Jesteś gotowy?)
Do you have any plans for tonight? - Czy masz jakieś plany na dzisiejszy
wieczór?
Good to see you again - Dobrze cię znów widzieć
Everything OK - Wszystko w porządku?
Why don't we go to the cinema? - A może byśmy poszli do kina? (liczymy, że
niebawem wszystkie zostaną otwarte ;))
Na początek jednak standardowe "cześć" - czyli Hi lub Hello. Bardziej oficjalnie
powiemy oczywiście "Dzień dobry". I tutaj uwaga, bowiem w języku angielskim
nie ma jednego dzień dobry. Do godz. 12.00 powiemy "good morning", między
12 a 18 "good afternoon", a po godz. 18.00 - "good evening".

Na pożegnanie możemy powiedzieć - "goodbye", czyli do widzenia, good night
- dobranoc, see you soon -do zobaczenia wkrótce lub na przykład see you
tomorrow - czyli do jutra.
Na pytanie "How are you" - jak się masz - z reguły powiemy "I'm fine, thank
you. And you?". Możemy też odpowiedzieć: great - świetnie, not bad - nieźle,
so so - tak sobie lub bad - źle.

W sytuacji, kiedy nie radzimy sobie zbyt dobrze z językiem obcym, wystarczy
uprzejme: "I'm sorry, but I don't understand" - Przykro mi, ale nie rozumiem.
Przyda nam się również "I don't know" - nie wiem albo "How do you say .... in
English?" - Jak powiedzieć po angielsku... (oczywiście w wykropkowane
miejsce wstawiamy dowolne słówko, które nie jest nam znane).
A zatem: Good luck! Powodzenia!
Welcome to London! - w dalszej części proponujemy kolejne przydatne
wyrażenia, a zatem "Sit down, please" - usiądź proszę.
Z pewnością warto wiedzieć, jak podziękować komuś za pomoc - "Thank you
for your help"oraz odpowiedzieć nie ma za co, czyli "You're welcome".
Przydadzą nam się też: "Are you sure?" - jesteś pewien oraz "Do you agree?" zgadzasz się? W odpowiedzi można usłyszeć: "Of course" - oczywiście; "Of
course not" - oczywiście, że nie; "Absolutely" - pewnie; "That's right!" - zgadza
się!

W ekstremalnych sytuachach pamiętajmy o "Be quiet, please", czyli bądź cicho,
proszę :) Jeżeli życzymy komuś miłego weekendu - wystarczy "Have a nice
weekend".
Aby uniknąć nieprzyjemnej rozmowy, zawsze można powiedzieć: "I am in a
hurry" - śpieszę się. Być może usłyszymy: "Me too" - ja też. Poganiając kogoś
warto pamiętać o: "Hurry up!" - pośpiesz się i "Let's go!" - idziemy. Możliwe, że
usłyszymy: "With pleasure" - z przyjemnością :)
"Are there any questions?" - Czy są jakieś pytania? Zatem: " Well done.
Congratulations!"
Now it's your turn - teraz twoja kolej ;)

