1. How much TV do you watch?

And the question is how much TV do you watch? Well actually to be
honest, I don't really watch TV. I mean I watch TV when it comes to the
special programs, probably I would say three or four hours a week, but not
a day. I spend most of my time on internet in front of my PC.
Xin chào mọi người, tên mình là___. Và câu hỏi là bạn xem ti vi bao
nhiêu lâu? Ồ thực tế, thành thật mà nói, tôi không thực sự dành thời gian
xem ti vi. Ý tôi là tôi xem ti vi khi nó có chương trình đặc biệt, có lẽ tôi sẽ
nói là khoảng 3 hoặc 4 giờ trong 1 tuần, nhưng không phải trong 1 ngày.
Tôi dành phần lớn thời gian lên mạng, ngồi ở phía trước máy tính.

VOCABULARY
1.
2.
3.
4.

Actually: Thực tế là
to be honest: thành thật mà nói
comes to: liên quan đến
PC=personal computer: máy tính cá nhân

2. What is the first thing you do every morning?

Hi, my name is ____. Today I'm going to talk about first thing in the
morning. When I wake up, it's very cold in my room so the first thing I do is
turn on the heater and because I am so asleep still, I probably drink the
water every day and then maybe take a shower to wake up myself and I
get changed and just get out of the house.
Xin chào, tên tôi là___Hôm nay tôi sẽ nói về điều đầu tiên tôi làm vào
buổi sáng. Khi tôi thức dậy, không khí trong phòng rất lạnh vì thế nên điều
đầu tiên tôi làm là bật lò sưởi lên và bởi vì tôi vẫn còn buồn ngủ, tôi có thể
uống nước mỗi ngày và sau đó có thể đi tắm để tỉnh ngủ và thay đồ và đi
ra ngoài.

VOCABULARY
1. Heater: lò sưởi
2. Asleep: còn buồn ngủ

