
internety uczą i bawią #2
how to keep a clear mind?

article &  discussion
- are you well-organized?

- can organization skills help you keep a clear mind?
vocabulary & grammar exercises

- chemical substances
- amount vs number

- there and then

Before you read…

Now read the text!

Exercises!

Answer the following questions before you read the text (you can answer out loud or you can write down a few sentences)

1.   Are you a well-organized person? Why do you think so?

2.   Do you keep a calendar? What kind of things do you write down there?

3.   What do you do to remember about important dates, things to be dealt with? Do you keep a calendar? Maybe you have your own 

technique?

4.   Has it ever happened to you to forget about something really important? When did you realize about it? What did you do?

5.   What do you do to relax and forget about daily hassles?

Jim Stone "Toilet Paper, AAA Batteries, and a Clear Mind"
on www.psychologytoday.com

1. Answer the following questions before you read the text (you can answer out loud or you can write down a few sentences)

- What was the text about?

- Why are toilet paper, AAA batteries and clear mind set together in the title?

- Do you think the management list could be a good way to remember about buying the most important things?

- In your opinion, can organization skills help you keep a clear mind?

- What helps you to keep a clear mind, sit back, relax and forget about everyday hassles?



2. Put the proper words or phrases from the text (listed below) into the following sentences.

benefits               cluttered              handy               mistake-prone              perishable             random

-I know you think it doesn’t make sense now, but i promise, we will reap………………... from it in the future! You’ll see!

- A team? Are you joking? They’re just a bunch of………………………. people that are supposed to work together, they haven’t even

talked to one another yet.

- Claire’s been working all night and her boss was afraid this would make her more………………… And there was no place for

mistakes that day!

- It’s such a …………………...device, you know? You can observe your sleep rhythms and it would wake you up when your sleep is

the shallowest. Can you imagine that?

- Her office was so………………………. that we needed to tidy it up before we could let anyone in there.

- All the ………………………...products shall be kept in the fridge, ok? Because I don’t have time to go shopping every day!

3. Using the dictionary provided at the end of the worksheet, translate the following sentences using the words and phrases

from the text. Try to be a precise as you can!

Nie może umawiać się z dwiema dziewczynami jednocześnie! Musisz wybrać jedną!

Jaki jest Twój poranny rytuał? Kawa i gazeta czy pączek i serial?

Przypnij to ogłoszenie na tablicy w korytarzu.

Na koncert przyszły dziesiątki ludzi, nikt nie spodziewał się takiej liczby gości.

Nie bądź taki przewidywalny! Zabierz ją na niespodziankową kolację!

4. In the text you can find some interesting phrases that you can. Find the following phrases in the text, re-write the whole

sentence with that phrase and try to write a sentence with each of them.

innymi słowy -

mieć okazję do czegoś -

opłaca się -

w trakcie, w przeciągu, na przestrzeni roku -



A huge number of people or amount of people?

W języku angielskim używamy number of i amount of w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy rzeczownik, którego ten

zwrot dotyczy jest policzalny czy niepoliczalny. To tak jak z polską ilością (amount of) odnoszącą się do rzeczowników

niepoliczalnych (duża ilość wody, a huge amount of water) i liczbą (number of) odnoszącą się do rzeczowników policzalnych

(dużo ludzi, a huge number of people). Psssst! Dla ułatwienia powiem Ci, że jeżeli chcesz powiedzieć o dużej liczbie albo dużej

ilości czegoś najlepiej skorzystać z considerable, enormous, great, huge, albo large a o małej: small  albo limited.

Translate the following phrases using number or amount:

dużo spraw do załatwienia -

dużo śniegu -

wielu użytkowników -

mała liczba widzów -

duża ilość pieniędzy - 

Right here and now!

Popularnym również w języku polskim jest zwrot “od razu, tu i teraz” czyli po angielsku “Right here and now”. Warto jednak

pamiętać, że kiedy chcemy odnieść ten zwrot do danej chwili np. w przeszłości albo przyszłości użyjemy już “Right then and

there” tak jak w zdaniu użytym w tekście “I order what I can from Amazon right then and there.” czyli “Co mogę, od razu

zamawiam na Amazonie”. Dlatego, że powiedzenie wtedy “tu i teraz” czyli “right here and now” nie będzie miało sensu, bo to się

odnosi tylko do aktualnej sytuacji, właśnie do “tu i teraz” a nie “wtedy i tam” :) 

To może Ci się przydać!
W tekście zostały użyte słówka oznaczające substancje chemiczne, typu H2O2  (hydrogen peroxide, czyli woda utleniona) czy
isopropyl (spirytus). Poniżej znajdziesz te i inne przydatne określenia rodem z podręcznika do chemii a dotyczące substancji
otaczających nas w życiu codziennym:
woda utleniona - hydrogen peroxide
spirytus (do odkażania) - isopropyl
tlen - oxygen
dwutlenek węgla - carbon dioxide
kwasek cytrynowy - citric acid
kwas foliowy - folic acid
gliceryna - glicerol
przeciwutleniacz - antioxidant
węglowodany - carbohydrates
aminokwasy - amino acids
białko - protein
azot - nitrogen
wapń - calcium



Now read the text!
Now read the text!

DICTIONARY

pojawiać się, powstawać - arise

przynajmniej, w najgorszym razie - at the very least

uwaga- attention

korzyść - benefit

konkluzja - bottom line

opanować - capture

zagracony - cluttered

przywiązać się - commit

tablica korkowa - cork board

odgruzować - de-clutter

wymagać - demand

decydować - determine

rozpraszająco - distractingly

tuziny (dziesiątki) - dozens of

znosić - endure

poszerzyć - expand

mieć okazję - get a chance

poręczny - handy

natychmiastowy, bezpośredni - immediate

zamierzać - intend

inwentarz - inventory

zarządzać - manage

podatny na błędy - mistake-prone

szybko psujący się - perishable

wybierać - pick

przypinać (pinezką) - pin

przewidywalny - predictable

zapobiegać - prevent

przypadkowe, losowe - random

uzupełniać (np. zapasy) - re-stock

doraźny - reactive

zwyczaj, nawyk - routine

nie mieć już czegoś - run out of sth

wyjąć - take out

następujący - the following

niezakłócony - undistracted

obawy - worries


