
 

ENGLISH CONVERSATION SAMPLE – Topic “WEATHER” 

MẪU HỘI THOẠI VỀ CHỦ ĐỀ “THƠÌ TIẾT” 

Conversation 1: The beach trip’s weather (Về thời tiết chuyến đi biển)  

A: It would be wonderful to go to the beach sometime this weekend. (Thật tuyệt khi đi biển vào 

cuối tuần này.) 

B: What’s the weather going to be like? I may want to go too. (Thời tiết sẽ như thế nào nhỉ? Tôi có 

thể muốn đi quá.) 

A: The weather is supposed to be warm this weekend. (Thời tiết được cho là ấm áp cuối tuần này.) 

B: Will it be good beach weather? (Vậy thời tiết trên bãi biển sẽ tốt đúng không?) 

A: I think it will be. (Tôi nghĩ vậy.) 

B: It wouldn’t be nice if it got colder this weekend. (Sẽ không tốt nếu trời trở lạnh hơn vào cuối 

tuần này.) 

A: I am looking forward to this trip, I hope it stays warm. (Tôi rất mong chờ chuyến đi này, tôi hy 

vọng nó sẽ ấm áp.) 

B: This Cat Ba weather is so uncertain, it’s impossible to know what’ll happen. (Thời tiết ở Cát Bà rất 

không chắc chắn, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.) 

A: I know. Every day the weather seems different. (Tôi biết. Mỗi ngày thời tiết có vẻ đều khác 

nhau.) 

B: I would love it if it wasn’t always so unpredictable. (Tôi sẽ thích nó nếu nó không luôn khó đoán 

như vậy.) 

A: That would make it easier for us to make plans. (Điều đó sẽ giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong 

việc lập kế hoạch.) 

B: I know. Things will be easier when you know what the weather’s going to be like. (Tôi biết. Mọi 

thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn biết thời tiết sẽ như thế nào.) 

 

 


