
Przykład lekcji, które były zamieszczane w gazecie „Znad Popradu”.
W świetle zaistniałych zmian w Europie i wzmożonych podróży  w celach
turystycznych i zarobkowych  wychodzimy naprzeciw potrzebom Piwniczan i
wracamy do pomysłu sprzed paru  lat nauczania j ęzyka angielskiego – krok po
kroku czyli ,,step baj step’’ do celu. Zapis wymowy tzw. metodą Ratzingera –
angielskie dźwięki zapisane, w przybliżeniu, polskimi literami.

             Angielski alfabet i literowanie = spelling  (for  oznacza ,,jak’’)
A-ej for Alfa    B-bi for Bravo   C-si for Cza:rli    D-di for Delta   E- i  for Eko

F-ef for Foxtrot  G-dżi for Golf   H-ejcz for Hotel   I-aj for India   J-dżej for Dżuliet
K-kej for Kilo   L-el for Lima   M-em for Majk   N-en for November   O-o for Oskar
P-pi for Papa     Q-kju for Kłibek (Quebec)         R-a:r for Romeo       S-es for Sierra
T-ti for Tango            U-ju for Juniform      V-vi for Viktor     W-dablju for whiskey
.             X- eks for exrej    Y-łaj for Yanki   Z-zed for Zulu dabl=podwójne-(v)
BBC = bi bi si  USA = ju es ej  Warszawa = dablju, ej, a r, es, zet, ej, dablju, ej

*Zgubiłem się    *(ja)Mówię  trochę po angielsku     *Ale (ja) także mówię po polsku
Aj got lost          aj   spik     lytl     ynglisz                  bat aj   olsoł  spik       połlisz
I got lost             I    speak     little    English                  but   I   also   speak   Polish

*przepraszam    *(ja) potrzebuję pomocy        *(ja) mus zę znaleść, skontaktować się
  ekskjuz  mi        aj    nid              help             aj   mast   fajnd ,        kontakt
  excuse   me         I     need            help              I     must    find            contact

*Proszę.... mi pomóc,    pokazać mi,  dać mi,     sprzedać mi,    powiedzieć mi,
  Plijz ….   help mi           szoł mi      gyw mi        sel mi              tel mi
  please… help me            show me    give me          sell me             tell me

*(ja)Mieszkam w..  *(ja)mam żonę   i     dziecko       *Moja rodzina mieszka w
  Aj   lyw        in        aj  hew e łajf end  e czajld         maj  famyly  lyw z     yn
 I      live        in         I    have a wife and a child            my    family    live s     in

*w prawo czy w lewo   *dobrze czy źle     *w górę czy w dół      *teraz  czy później
  rajt          o:     left       rajt     o:  rong       ap      o:   dałn           nał    o:    lejta
right         or     left         right   or  wrong up     or   down       now    or   later

* w   którym kierunku         *prosto aż  (ty)zobaczysz; sklep, kościół, stację,   szpital
   in    łycz    dajrekszn       strzejt  tyl    ju    si: szop czercz  stejszn   hospitl
  in    which  direction          stra ight till  you  see:         shop   church  station  hospital

*most    rzeka    szkoła  autostrada   miasto  rondo            skrzyżowanie   budynek
brydż    ryve    skul       motołej      tałn rałndebałt     dżankszn         bylding
bridge   river   school   motorway    town    roundabout    junction           building


