Interview Play
представя
100-те най-любими грешки
април 2015 г.
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Лари Кинг работи в CNN 25 години. В своята
кариера той е взел над 60 000 интервюта.
В момента е на 80 г. и продължава да
практикува своята професия в друга телевизия.
Всеки от нас говори български език от малък.
Естествено е да пренасяме някои структури
върху английския език както и да допускаме
неточности.
В тази презентация ще разгледаме 6 от тях.
Нека се опитаме да говорим по Interview Play
свободно и гладко и да се освободим от
неточностите завинаги.
Това показва майсторско владеене на езика.

Над 60 000 интервюта
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Went

Имало едно време двама братя – единият се казвал Go,
а другият Went. Те били много добри приятели. Вечно
били в движение – напред-назад.
Единият от тях Go (отивам, ходя) отговарял за “всеки
ден, всеки месец, всеки час, понякога, рядко, никога” и
изразявал идеята за времето Present Simple (Сегашно
просто). Обичайно и често повтарящо се действие.
Went (ходих, отидох) отговарял за “вчера, миналата
година, миналата седмица” или за Past Simple
(Минало просто).
В България Go бил много популярен, около него
винаги имало много почитатели, обожавали го, искали
да се снимат с него, не го оставяли на мира.
От друга страна Went често се прибирал сам вкъщи,
тъжен и разплакан, защото хората не го използвали,
когато говорели за завършени действия в миналото, а
използвали брат му.
Нека направим прекрасния Went щастлив и го
накараме да се чувства полезен и пълноценен.
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На български имаме – аз обичам, ти обичаш, той
обича, ние обичаме, вие обичате, те обичат.
На английски – I love, you love, he/she/it loves,
we love, you love, they love
В трето лице единствено число в Present Simple
добавяме окончанието “S”
Една единствена промяна, но така съществена,
която показва, че владеем английски език на
супер ниво.
Любимо удоволствие е да се изпуска това тъй
важно окончание. Друго любимо занимание е да
се добавя понякога – като на тото – ту се добавя,
ту не се добавя.
За да се представяме като Супермен трябва
винаги до добавяме “S” към глагола в трето
лице, ед. число – смело и със самочувствие.

He lives, She loves

http://www.grammar.cl/Present
/Verbs_Third_Person.htm

http://www.englishexercises.or
g/makeagame/viewgame.asp?i
d=1069
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Тук ще разгледаме хубавата българска
поговорка:
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„Каквото повикало, такова се обадило.“
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Can you swim?
I can swim.
I can’t swim.

•
•
•

Is there a computer in the room?
There’s a computer in the room.
There isn’t a computer in the room.

Каквото повикало,
такова се обадило
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Продължаваме с българската поговорка –
„Каквото повикало, такова се обадило.“
На български казваме: „Имаш ли брат?“
В английския език нямаме частица „ЛИ“
както на български, която да използваме,
за да задаваме въпроси.
Имаме три спомагателни глагола, които
ни помагат да съставяме въпроси,
положителни и отрицателни изречения.
Тези три глагола (BE, DO, HAVE) могат
да имат самостоятелно значение или да
изпълняват граматическа функция.
Когато изпълняват граматическа функция
те не се превеждат на български.
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Do you have a brother?
I have a brother.
I don’t have a brother.
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Did you eat chocolate yesterday?
I ate some chocolate.
I didn’t eat any chocolate.
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Have you ever been to Melnik?
I’ve (=I have) been to Melnik.
I haven’t been to Melnik.

Каквото повикало,
такова се обадило
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There are green, black and mixed
marinated olives on the table.
Упражнение:
http://www.agendaweb.org/grammar/the
re-is-there-are/index.html
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There is a desk.
There’s a chair.
There’s a boy sitting on
the chair.

Да представим:
„There is“ и „There are“
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На български език използваме една и съща дума – “ИМА”
за притежание и за присъствие.
На английски език, когато искаме да кажем:
“има, намира се” използваме:
There is … There are …
Нещо (или две и повече неща) са налични някъде, •
намират се на определеното място.
При have имаме притежател.
•
Любима грешка е: In Bulgaria have many beautiful places.
•
На английски това звучи така:

• There are many beautiful places in Bulgaria.
•

•

Упражнения:http://firstenglish.org/english_learning/english_beginners/there_is_ther
e_are/01_there_is_exercises.htm
http://firstenglish.org/english_learning/english_beginners/there_is_ther
e_are/06_is_there_are_there_questions_exercise.htm

„There is“ и „There are“

•

There are two
apples on the table.
Не знаем кой ги
притежава.
Не
може
да
кажем:
Have two apples
on the table
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На български използваме една дума за
„КАЗВАМ“ нещо и
„КАЗВАМ“ на някого
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Say and Tell

На английски eзик имаме две думи
SAY (say-said-said) за „казвам“ нещо и
TELL (tell-told-told) за „казвам“ на някого
He said: „Good morning.“ Той каза: „Добро утро“.
I told Svetla that I will be late.
Казах на Светла, че ще закъснея.
Казвам на някого: Tell – me, you, her, him, us, them
http://www.perfect-english-grammar.com/say-or-tellexercise-1.html
http://www.englischhilfen.de/en/exercises/confusing_words/say_tell.htm
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На български език казваме:
мога ДА плувам
трябва ДА науча неправилните глаголи
трябва ДА прочетеш тази книга
На английски след модални глаголи
добавяме инфинитива на глагола без
частица “TO”:
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CAN (мога)
I can swim.
MUST (задължение, което сами си
поставяме)
I must learn the irregular verbs.
SHOULD (препоръка към приятел)
You should read this book.

Can play, must learn …
без частица “TO”

Interviewplay.com
Благодарим Ви за вниманието!
Следва продължение …
Източник снимки: freedigitalphotos.net

