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BÀI 10: A day at School
Bài 10. A day at School
Randall: Hello. Today I'm interviewing
Joshua on his experiences going to a Japanese
school. Now Joshua, what time do you go to
school?
Joshua: Eight O'clock.
Randall: Eight O'clock. And do you go by
yourself, or on a school bus?
Joshua: No, I have a group that goes with me.
Randall: So you go with a group?
Joshua: Uh-huh.
Randall: Now what kinds of things do you
take to school?
Joshua: I take my taiso fuku, that is gym
clothes, and I take my backpack and my books
[ Oh, okay. ] and stuff like that.
Randall: Okay and what is the first thing you
do when you get to school?
Joshua: We do "kiritsu, rei."
Randall: "Kiritsu" and "rei." Now what are
those?
Joshua: It means "stand up, bow."
Randall: Stand up and bow.
Joshua: Uh-huh.
Randall: And what do you study at school?
Joshua: We study kokugo, that is writing and
reading and stuff like that [ Okay ], and sansu,
that's math. [ Okay. ]. And, let's see . . . , we do
gym too.
Randall: Okay, and where do you eat lunch?
Do you have a lunchroom or cafeteria?
Joshua: No, we eat in our classroom.
Randall: You eat in your classroom! [ Yeah. ].
Oh wow. That is very interesting. Now what
time do you come home from school?
Joshua: We come home sometimes at 3:00
and sometimes at 2:00.

Một ngày ở trường
R: Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn
Joshua về những trải nghiệm của cậu khi đến
học ở một trường Nhật. Này Joshua, mấy giờ
thì cháu đến lớp?
J: Tám giờ ạ.
R: Tám giờ à? Cháu tự đi hay có xe bus của
trường đón?
J: Cháu có một nhóm bạn cùng đi với cháu.
R: Vậy là các cháu đi thành từng nhóm?
J: Vâng.
R: Các cháu mang những thứ gì đến trường?
J: Cháu mang taiso fuku của cháu, đó là quần
áo tập thể dục. Và cháu mang cả ba-lô và
sách vở hay những thứ đại loặi như vậy.
R: Được rồi, vậy khi đến trường cháu làm gì
trước tiên?
J: Chúng cháu thực hiện "kiritsu, rei."
R: "Kiritsu và rei.". Nó là cái gì?
J: Nó có nghĩa là "đứng dậy và cúi chào."
R: Đứng dậy và cúi chào.
J: Vâng.
R: Các cháu học gì ở trường?
J: Chúng cháu học kokugo, đó là đọc và viết
và những thứ tương tự như thế, và sansu - đó
là môn toán. Và xem nào, ... chúng cháu còn
tập thể dục nữa.
R: Được rồi, vậy chúng cháu ắn trưa ở đâu?
Các cháu có phòng ăn hay căng-tin không?
J: Không, chúng cháu ăn trong phòng học.
R: Các cháu ăn trong phòng học à? Hay thật.
Rất thú vị. Mấy giờ thì các cháu từ ở trường
về?
J: Chúng cháu về đến nhà khoản 3h00, đôi
khi là 2h00.

Randall: Okay, well thank you very much
Joshua.
Joshua: You're welcome.

R: Được rồi, cảm ơn cháu rất nhiều, Joshua.
J: Chào chú.
IDIOMS!

"crack the books" = start studying
"The reason why he isn't doing very well is that he rarely cracks the books."

"cut class" = miss school
"Although some of my daughter's friends cut class a lot, she is at school everyday."
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