English, you will do it better!!
ZINNEN 4
We gaan 16 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. What's the weather like? = Hoe is het weer?
2. We're in for some bad weather = Er komt slecht weer aan.
3. You don't need un umbrella = Je hebt geen paraplu nodig.
4. I'm related to him = Ik ben familie van hem.
5. I'm looking for a new shirt = Ik zoek een nieuw overhemd.
6. He has a bad temper = Hij is een slechtgehumeurd persoon.
7. I'm sorry to disturb you = Sorry dat ik u stoor.
8. There has been an accident = Er is een ongeluk gebeurd.
9. When does the ferry sail? = Wanneer vaart de veerboot af?
10. He works in a London suburb = Hij werkt in een voorstad van Londen.
11. The pressure on top-class athletes is tremendous = De druk op topathleten is enorm.
12. He turned a somersault in the swimming-pool = Hij maakte een salto in het zwembad
13. The linesman ran along the touch-line = De grensrechter rende langs de zijlijn.
14. That politician has dangerous views = Die politicus heeft gevaarlijke opvattingen.
15. The gap between rich and poor is increasing = De kloof tussen arm en rijk neemt toe.
16. He is an opponent of slavery = Hij is een tegestander van slavernij.
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Bestudeer zin 1 t/m 8!
Bekijk één voor één de Engelse zinnetjes met de vertaling goed!
Zie je bekende Engelse woorden, waaraan de steun hebt bij het leren?
Lees de zinnen nog een tweede keer door en probeer de vertaling te onthouden.
Schrijf de zinnetjes die je erg lastig vindt een keer op.
Probeer nu (zoveel mogelijk uit je hoofd) de eerste oefening te maken.
De eerste oefening staat op het WERKBLAD op de volgende pagina.
Druk dit werkblad af.
Kijk zelf na!
Leer de volgende 8 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1
Vul in en kijk na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

What's the weather l...ke? = Hoe is ..............................?
We're in for s...me b...d weather = Er komt ...............................
You don't need un ...mbr...lla = Je hebt .............................
I'm r...l...ted to him = Ik ben ...........................
I'm looking for a new sh...rt = Ik zoek een .........................
He has a b...d t...mper = Hij is een .........................
I'm sorry to d...st...rb you = Sorry dat .........................
There has been an ...cc...d...nt = Er is een .........................

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2
Vul in en kijk na!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

When does the f...rry sail? = Wanneer v.....rt de v......rb......t af?
He works in a London s...b...rb = Hij werkt in een v......rst......d van Londen.
The pr..ss..re on top-class athletes is tremendous = De dr..k op topathleten is enorm.
He turned a s...mers......lt = Hij maakte een s...lt....
The l...n...sm...n ran along the t......ch-line = De gr...nsr...cht...r rende langs de zijlijn.
That politician has dangerous v.....ws = Die politicus heeft gevaarlijke ...pv...tt..ng...n.
The g..p between rich and poor is increasing = ..............tussen arm en rijk neemt toe.
He is an ...pp...n...nt of slavery = Hij is een t...g...st...nd...r van slavernij.

Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................ = ...................................................................
................................................................ = ..................................................................

Oefening 3
Zorg dat je de 16 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

