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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my journey to  

school or work? 
This is not a word-for-word transcript 

 

 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે સેમ. હલે્લો 
સેમ...વેલકમ! 

 

Sam 

Welcome back, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે પણ ચચ ાની શરૂઆત કરીશ ાં ત્રણ લોકોન ેસ ાંભળીને, જે જણવી રહ્ ાં છે કે કઈ રીતે શ ળ  
અથવ  ક મન ાં સ્થળે જાય છે. સ ાંભળો અને જાણો ત્રણયેમ ાંથી શ ળ  અથવ  ઑફિસ ેપહોંચેવ ની સૌથી 
સ રી રીત કઈ છે. 
 
Inserts 

I often walk to work but sometimes I cycle.  

I drive to work. It takes one hour.  

I go to school by bus. I set off at 7 o'clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે કેટલ ાં સમજી શક્ ાં? પ્રથમ વ્યક્તત સ મ ન્યતઃ ઑફિસ ેચ લતો જાય છે, પણ ક્ રેક 
સ યકલનો પણ ઉપયોગ કરે છે. બીજી વ્યક્તત ક ર ચલવીને ક મન ાં સ્થળે જાય છે અને ત્રીજી વ્યક્તત 
શ ળ એ જવ  મ ટે બસનો ઉપયોગ કરે છે. So, Sam, shall we look at the language they used to talk 

about their journey to school or work? 

 

Sam 

Yes, let's listen to the first person again. What two verbs does he use to talk about how he gets to 

work? 

 

Insert 

I often walk to work but sometimes I cycle. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો, પ્રથમ વ્યક્તત ફિય પદો 'walk' અન ે'cycle' નો ઉપયોગ કરે છે. 'Walk' એટલે ચ લવ ાં અને 'cycle' 
એટલે સ યકલ ઉપર જવ ાં. 
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Sam 
So you can say 'I walk to work or school' or 'I cycle to work or school'. Let's quickly practise that. 

Repeat after me: 

 

I walk to work. 

 

I cycle to school. 

 

The next person also uses a verb to say that they go by car – can you remember the verb? Let's 

listen again. 

 

Insert 

I drive to work. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, 'drive' નો ગ જર તીમ ાં અથા થ ય છે  હ ાંકવ ાં. બીજો અથા થ ય છે ચલ વવ ાં. આ વ્યક્તત કેટલ  
સમયે પહોંચ ેછે, એ પણ જણ વે છે. શ ાં તમને ય દ છે કે તે શ ાં કહ ેછે? જાણ્વ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

Insert 

I drive to work. It takes one hour. 

 

Sam 

She says 'it takes one hour', so we can use the phrase 'it takes...' with a timeframe to talk about the 

length of a journey. For example, 'it takes twenty minutes' or 'it takes three hours'. Let's quickly 

practise that. Repeat after me: 

 

It takes one hour.  

 

પે્રઝન્ટર 

હ , તમે એમ પણ કહી શકો 'it takes…'. આનો ઉપયોગ તમે કોઈ પણ પ્રક રન ાં પફરવહન મ ટે કરી શકો 
છો. હવે િરીથી છેલ્લી વ્યક્તતને સ ાંભળો. તે કહ ેછે કે ‘public transport’ એટલે કે જાહરે પફરવહનમ ાં 
શ ળ એ જાય છે. શ ાં તમને ય દ છે કે તે શ ાં કહ ેછે? જાણ્વ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

Insert 

I go to school by bus. 

 

Sam 

Yes, so with public transport, you can say 'I go to school by...' or 'I go to work by…' and then give 

the type of transport. Let's practise that. Repeat after me, please: 

 

I go to work by bus. 

 

I go to work by train. 

 

I go to school by taxi. 
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પે્રઝન્ટર 

સવ રે કેટલ ાં વ ગે ઘરેથી મનકળે છે તે જણ વવ  મ ટે ‘phrasal verb’ એટલે કે શબ્દસમહૂ ફિય પદનો પણ 
ઉપયોગ કરે છે. શ ાં તમને ય દ છે કે ત  ાં શ ાં કહ ેછે? Let's listen again. 

 

Insert  

I go to school by bus. I set off at 7 o'clock. 

 

Sam 

So he used the phrasal verb 'set off' which means 'begin a journey'. So we can say 'I set off at…' 

followed by the time we leave the house in the morning. Let's practise. Repeat after me: 

 

I set off… 

 

I set off at 6 o'clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, તમને ખબર છે કે અંગ્રેજીમ ાં કેવી જણ વવ ાં કે શ ળ એ અથવ  ક મન ાં સ્થળે કઈ 
રીતે પહોંચો છો. હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તમ રો મમત્ર જાણ્વ  મ ાંગે છે કે તમે ક મન ાં સ્થળે 
કઈ રીતે પહોંચો છો. મમત્રને જાણ વો કે તમે ટે્રનમ ાં જાવ છો. સેમ તમને જવ બ જણ વે એ પહલે ાં 
તમ રી પ સે મવચ રવ નો સમય હશે. 
 

Sam 

I go to work by train. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હવે મમત્રને જણ વો કે તમે સવ રે 6 વ ગ્યે પોત નો પ્રવ સ શરૂ કરો છો.  
 

Sam 

I set off at 6 o'clock. 

 

પે્રઝન્ટર 

છેલ્લે જણ વો કે તમને પહોંચત ાં અડધો કલ ક એટલે કે 30 મમનીટ લ ગે છે. 
 

Sam 

It takes 30 minutes.  
 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Now you can talk about your journey to work or school. 

 

Sam 

Yes, so come and tell us about your journey to school or work on our Facebook page. 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


