A Little Bit of Heaven
Storyline
A guarded (powściągliwa, ostrożna) woman, Marley, finds out she's dying of
cancer, but when she meets her match (partner, partia), the threat of falling in
love is scarier than death…
Main cast:
Kate Hudson
Vocabulary:
słownictwo

Gael Garcia Bernal
Breathless
Homeless
hang out
cuddle
undies
go hang-gliding
Treatment
cure
proctologist
nutritionist
colon cancer
stools
improvement
sacrifice
dander
chemotherapy/chemo
tumour
trial
test result
cancerous cells
suffice
confront
needle
appreciate
palatable
a schmuck
sombre
admit
diminish
rug
probe
clue
reject
envy
dork
maternity department
contagious
strike

Whoopi Goldberg
Bez tchu

bezdomny
spędzać czas/wieszać pranie
przytulić
bielizna
latać na lotni
leczenie
wyleczyć, uzdrawiać
proktolog/ lekarz
specjalizujący się w leczeniu
raka jelita grubego
rak jelita grubego
stolec
poprawa
cierpieć
złość/gniew
chemioterapia
guz
próba
wyniki testu
nowotworowe komórki
wystarczać, zadawalać
stawać twarzą w twarz
igła
doceniać
do przyjęcia/smaczne
głupek
ponury, posepny
przyznać, zgodzić się
umniejszać, zmniejszać
koc, pled, dywan
sonda, dochodzenie, próba
trop, wskazówka
odmawiać
zazdrościć, zawiść
kretyn
oddział położniczy
zaraźliwy, zakaźny
uderzyć, napotkać, strajkować
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put someone on the spot

English phrases:
wyrażenia

to respond to the treatment
flip a coin
do the procedure
recover from cancer
searing pain
to play along with
cash out
take charge of sth/sb
make amends
make chit-chat

postawić kogoś w niezręcznej
sytuacji
reagować na leczenie
rzucić monetą
przeprowadzać procedury
wracać do zdrowia po raku
dojmujący ból
postępować zgodnie z czymś
brak środków pieniężnych
przejąć kontrolę nad
czymś/kimś
rekompensować, naprawiać
błędy
mówić o wszystkim i niczym,
gadka-szmatka

Przygotowanie do lekcji
1. Oto wyrażenia z filmu. Sprawdź ich znaczenie, będziesz poproszony o ich
wyjaśnieni na lekcji.
‘You’re coming over’
‘I decided to take charge of my life’
‘You just put me on the spot’
‘I feel smothered’
‘He doesn’t strike me as someone who loved you out of pity’
‘I’m not in the mood’
2. Oglądając film staraj się zapamiętać jak najwięcej synonimów słów ‘nice, good,
bad’.
3. Zwróć uwagę na kluczowe wydarzenia w filmie. Przygotuj się do odpowiedzi na
następujące pytania.
1.Jakie życie wiodła Marley (główna bohaterka) przed chorobą?
2. Czy jej życie zmieniło się w znaczący sposób gdy dowiedziała się o chorobie?
3. Jak jej otoczenie, bliscy zareagowali na wiadomość o jej chorobie?
4. Wymień sytuacje, w których Marley musi podjąć ważne decyzje?
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