‘Moonrise Kingdom’
Storyline
Set on an island off the coast of New England in the 1960s, as a young boy and girl fall in
love they are moved to run away together. Various factions of the town mobilize to search
for them and the town is turned upside down, which might not be such a bad thing.

Main cast: Kara Hayward

Expressions from the
movie

Vocabulary:
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Bruce Willis

Bill Murray

‘We've come to a decision’
‘He's emotionally disturbed’

podjęliśmy decyzję
on jest emocjonalnie
niezrównoważony

be confused
zip / be zipped- być zasuniętym na
zamek
‘He flew the coop’

być zmieszanym
zamek błyskawiczny / być
zasuniętym na zamek
wyfrunął z klatki, pot. uciekł

‘I lost my temper at myself’
to quench a thirst
‘It makes me feel in a better mood’

straciłem panowanie nad sobą
ugasić pragnienie
to sprawia, że jestem w lepszym
nastroju

to pitch camp
stay tuned

rozbić obóz
zostańcie z nami

‘Why are you cursing at me?’
‘That's a loaded question’
Sorry to startle you
‘Maybe they will grow out of it’
‘Now, I am getting suspended’
go berserk
‘I don’t like the snappy attitude’
‘he's just been struck by lightning’

czemu na mnie krzyczysz?
podchwytliwe pytanie
przepraszam za najście
może z tego wyrosną
obecnie mam szlaban / jestem
zawieszona
wściec się, odbić komuś
nie lubię złośliwego zachowania
został rażony piorunem

break one’s neck
legally binding

skręcić sobie kark
prawnie wiążący

scout / scout master
the woodwind instrument
ﬂutes, oboes,
clarinets and bassoons
the brass family
trumpets, horns,
trombones and tubas
the string family
violins, violas, cellos and double
basses, harps
Over / over and out
Folks
Chickchaws
Log
Leery

Harcerz / Harcmistrz
Instrument dęty drewniany
flety, oboje,
klarnety i fagoty
instrumenty blaszane
trąbki, rogi,
puzony i tuby
instrumenty szarpane
skrzypce, altówki, wiolonczele i
kontrabasy, harfy
odbiór/ bez odbioru
pot. ludzie lub rodzice
pot. Indianie
dziennik, spis
uważny, ostrożny

pine, maple
creek
paved roads
criss-crossed
intersect
ferocious
lumber
altitude
tucked / untucked
shed / the armory shed
spot check
lunatic
sound
latrine
ferry
fishing tackle
an air riﬂe
bedrolls
foster parents
imply
raven, blue jay, dove, sparrow
porcupine
life preserver
overdue
pebble
band
ditch
a fugitive
marksmanship
seamanship
assault
binoculars
traitor
nourishment
leniency
self-inflicted
mumps
scrivener
consent
snappy
appallingly incompetent
encounter
ordinary / extraordinary
pass away
orphan / orphanage
increase / decrease
Commend
Scruffy
Shabby
troop
Sleepwalker/ somnambulist
Indigenous
Claw cracker

Sosna, klon
dopływ, jezioro
brukowane drogi
zapełniony
przecinać
dziki, niebezpieczny, srogi
stare meble, drewno
wysokość
schowany, wsuwany
szopa / zbrojownia
kontrola, inspekcja
szaleniec, obłąkany
dźwięk, cieśnina
ustęp, toaleta
prom
sprzęt wędkarki
wiatrówka
śpiwór
rodzina zastępcza
sugerować
kruk, sójka, gołąb, wróbel
jeżozwierz
kamizelka ratunkowa
zaległy, przeterminowany
kamyk
gumka
rów
uciekinier, zbieg
umiejętności strzeleckie
sztuka żeglowania
napaść
lornetka
zdrajca
pożywienie, pokarm
pobłażliwość, uniewinnienie
zadany samemu sobie
świnka- choroba
pisarz, skryba, notariusz,
zgoda, pozwolenie
uszczypliwy, zgryźliwy
przerażająco niekompetentny
spotkać się, natknąć się,
zwyczajny / nadzwyczajny,
umrzeć
sierota / dom dziecka
zwiększać / zmniejszać
pochwała
nieułożony i brudny,
znoszony, podły
zespół, trupa, drużyna
lunatyk
rdzenny,
majtek

