Stepping Stones 2 kgt – Chapter 8: Shop Till You Drop
Stone 30
Informatie vragen in een winkel:
Do you have that new No Doubt CD?
Do you have any headphones?
Do you have a plastic bag?
Do you have a cheaper one?
Do you have another one?
How much is it?
How much are they?
What size is it?
What size are they?
Is there a pair in blue?
Is there a cheaper one?
Is there another one?
Are there any special offers?
Are there more CDs from this artist?
Are there any headphones?

Heeft u die nieuwe cd van No Doubt?
Heeft u koptelefoons?
Heeft u een plastic tas?
Heeft u een goedkopere?
Heeft u nog een andere?
Hoeveel is het?
Hoe duur zijn ze?
Welke maat is het?
Welke maat zijn ze?
Is er een blauw paar?
Is er een goedkopere?
Is er nog een andere?
Zijn er speciale aanbiedingen?
Zijn er meer cd's van deze artiest?
Zijn er ook koptelefoons?

Stone 31
Zeggen dat iets je niet bevalt:
I don't like doing the dishes!
I'm fed up with it!
I hate people who think I'm a shoplifter!
I'm sick of getting up early!
I'm sick of those French lessons!
I hate doing the dishes!
I've had more than enough!
I've had enough!
I'm sick of it!
I don't like it one bit!
I'm fed up with doing the dishes!
I hate it!
I'm sick of doing the dishes!
I don't like it!
I'm fed up with people who think I'm a
shoplifter!
I don't like getting up early!
I'm fed up with getting up early!
I hate getting up early!
I don't like people who think I'm a shoplifter!
I hate those French lessons!
I'm fed up with those French lessons!
I don't like those French lessons!

Ik hou niet van afwassen!
Ik ben het zat!
Ik haat mensen die denken dat ik een
winkeldief ben!
Ik ben ziek van vroeg opstaan!
Ik ben ziek van die Franse lessen!
Ik haat afwassen!
Ik heb er meer dan genoeg van!
Ik heb er genoeg van!
Ik ben er ziek van!
Ik vind het helemaal niets!
Ik ben het afwassen zat!
Ik haat het!
Ik ben ziek van afwassen!
Ik vind het niet leuk!
Ik ben mensen die denken dat ik een
winkeldief ben zat!
Ik hou niet van vroeg opstaan!
Ik ben het vroege opstaan zat!
Ik haat vroeg opstaan!
Ik hou niet van mensen die denken dat ik een
winkeldief ben!
Ik haat die lessen Frans!
Ik ben die lessen Frans zat!
Ik hou niet van die lessen Frans!

Stone 32
Zeggen waarom je iets koopt of niet
koopt:
I like this one very much.
I like these trousers very much.

Ik vind deze erg mooi.
Ik vind deze broek erg mooi.
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I like the red cap very much.
It's great!
It fits exactly.
This fits perfectly.
They're super!
These fit exactly.
These fit perfectly.
It's super!
They're great!
I don't like this one.
I don't like the colour.
I don't like the material.
I don't like those stripes.
It doesn't fit.
These shoes don't fit.
It's too expensive.
They're too expensive.
I haven't got that much money.

Ik vind de rode pet erg mooi.
Het is geweldig!
Het past precies.
Deze past perfect.
Ze zijn super!
Deze passen precies.
Deze passen perfect.
Het is super!
Ze zijn geweldig!
Ik vind deze niet mooi.
Ik vind de kleur niet mooi.
Ik vind het materiaal niet mooi.
Ik vind die strepen niet mooi.
Het past niet.
Deze schoenen passen niet.
Het is te duur.
Ze zijn te duur.
Zoveel geld heb ik niet.

Stone 33
Zeggen wat iemand wel of niet moet
doen:
You must ask for help.
You must be more careful.
Carol must be more careful.
Carol must try on that red sweater.
You mustn't be mad at me.
You mustn't buy such expensive clothes.
You mustn't spend all your money on
shopping.
They have to save their money for later.
They have to buy a new pair of trousers.
They don't have to save their money for
later.
They don't have to buy a new pair of
trousers.
Jay needn't go to the mall every Saturday.
Jay shouldn't go to the mall every Saturday.

Je moet (= jij vindt dat het moet) om hulp
vragen.
Je moet (= jij vindt dat het moet)
voorzichtiger zijn.
Carol moet (= jij vindt dat het moet)
voorzichtiger zijn.
Carol moet (= jij vindt dat het moet) die rode
trui aanpassen.
Je moet niet (= jij vindt dat het niet moet)
kwaad op me zijn.
Je moet niet (= jij vindt dat het niet moet)
van die dure kleren kopen.
Je moet niet (= jij vindt dat het niet moet) al
je geld aan winkelen uitgeven.
Zij moeten (= advies) hun geld sparen voor
later.
Zij moeten (= advies) een nieuwe broek te
kopen.
Zij moeten hun geld niet sparen voor later (=
advies).
Zij moeten geen nieuwe broek kopen (=
advies).
Jay hoeft niet (= onnodig) elke zaterdag naar
het winkelcentrum gaan.
Jay zou eigenlijk niet iedere zaterdag naar
het winkelcentrum moeten gaan.
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