English, you will do it better!!
ZINNEN 8
We gaan 18 belangrijke zinnen leren!
We leren ze in kleine groepjes.

1. The attic was full of cobwebs = De vliering zat vol spinnenwebben.
2. Crabs and lobsters are shelfish = Krabben en kreeften zijn schelpdieren.
3. Are you looking for adventure? = Zoek je avontuur?
4. What is the movie about? = Waar gaat de film over?
5. Who is the main character? = Wie is de hoofdpersoon?
6. The boss´s daughter. = De dochter van de baas.
7. I work as a sales assistant. = Ik werk als verkoopmedewerker.
8. His two sons are farmers. = Zijn twee zonen zijn boer.
9. Farmers are used to working hard. = De boeren zijn gewend om hard te werken.
10. The land of this farm is very fertile = Het land van deze boerderij is erg vruchtbaar.
11. I passed my exam last year = Ik ben het afgelopen jaar geslaagd.
12. I was shivering and sneezing = Ik rilde en niesde.
13. What a disappointment! = Wat een teleurstelling!
14. Get well soon. = Spoedig beterschap.
15. How long does the journey last = Hoe lang duurt de reis?
16. The use of painkillers was restricted = Het gebruik van pijnstillers werd beperkt.
17. Grandma was hit* by a car = Oma werd aangereden door een auto.
18. The vase was sold for £5,000 = De vaas werd verkocht voor £5,000
* (to hit-hit-hit)
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Bestudeer zin 1 t/m 9!
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 9 zinnen op dezelfde manier.
Veel succes!

English, you will do it better!!
Oefening 1: Vul in en kijk zelf na!
The ...tt...c was full of cobwebs = De vliering zat ..........................................
Crabs and l...bst...rs are shelfish = Krabben en kreeften .....................................
Are you looking for adventure? = Zoek ................................?
What is the movie about? = Waar gaat ................................?
Who is the main character? = Wie is de................................?
The boss´s daughter. = De dochter van ........................................
I work as a s...les assistant. = Ik werk als .......................................
His two sons are farmers. = Zijn twee zonen ...................................
Farmers are used to working hard. = De boeren .........................................................
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................. = ..................................................................
................................................................. = .................................................................
Oefening 2: Vul in en kijk zelf na!
The land of this farm is very fertile = Het land van deze boerderij ......................................
I passed my exam last year = Ik ben ..............................................................
I was shivering and sneezing = Ik .................... en .............................
What a disappointment! = Wat een ............................................!
Get well s......n. = Spoedig beterschap.
How long does the journey last = Hoe ..............................................?
The use of painkillers was restricted = Het gebruik van ........................... werd beperkt.
Grandma was hit by a car = Oma ........................................door een auto.
The vase was sold for £5,000 = ..................................................... voor £5,000
Noteer hier de meest lastige zinnen nog eens:
................................................................ = ...................................................................
................................................................ = ..................................................................
Oefening 3
Zorg dat je de 18 zinnen kunt vertalen van het Engels naar het Nederlands!
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

