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సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానిక ిస్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ అంశం 

గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా – దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ న్ేర్చచకోవచతచ. న్నే్త 

స్ౌమయ. ఇదగిో న్నతో పాట్ూ ...  
 

Phil 

Hi, I’m Phil. Welcome to the programme. 

 

Sam  

And I’m Sam. Hello everyone!  

 

Phil  

Guys, I really need to share this story with you! Did you hear about the 99-year-old 

swimmer who broke the world record in Australia? 

 

సౌమ్య 
Wait, wait! Before we listen to the story, as you brought up the topic of an athletics 

competition, Phil, let me ask you a quick question about the world’s oldest and biggest 

athletics competition – the Olympic Games.  

 

776 B.C. లో పరా చీన్ ఒలంపిక్ గేమ్స్ కి స్ంబంధించిన్ మొట్టమొదట్ి ర కార్్డ రాస్ార్చ. అప్పట్లో  ఒకే ఒక్క 

ఈవ ంట్ ఉండేది.  

ఇవాలట ప్రశా ఏమిట్ంట్ే...ఆ ఒక్క ఈవ ంట్ ఏమిట్ి? (ఇది history.com న్తండ ితీస్తక్ న్ాది). 

a) స్ిామిమంగ్ 

b) రెజో్ంగ్ 

c) ట్రా క్ అండ్ ఫీల్్డ 
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Sam  

Mmh, that’s a good question! 

 

Phil  

Let’s talk about it later! I really want you to hear this story! 

 

సౌమ్య 

Phil, you’re very excited about this, aren’t you? Ok,  స్ిామిమంగ్ లో వర్ల్్డ ర కార్్డ బరరక్ చేస్ిన్ ఒక్ 

99 ఏళ్ళ వయకిు గుర ంచి BBC World Service  లో వచిచన్ ఈ న్యయస్ వందనం. 
News Insert 

While most around him were sweating over claiming a place in the Commonwealth Games, 

George Corones used the Australian trials as a way to put his name in the record books. 

The only entry in the 100-104 age group, he swam alone covering 50 metres in 56.12 

seconds. Corones says  he only started taking swimming seriously at the age of 80 and while 

this won’t win him a place in the games, he does have his sights set on another record. 

Tomorrow night, he returns to swim in the 100 metre freestyle. 

 

Phil  

Isn’t that amazing?  

 

Sam 

But was he competing in the games? I didn’t quite understand. 

 

సౌమ్య  

No, he was just using the trials as a way to put his name in the record books…. ఎలాగెైన్న 

ర కార్చ్ కెకాకలని trails చెయ్యడం ఒక్ మార్గంగా భావంచనర్చ. Trials అంట్ ేప్రయ్తనాల . 
 

Phil 

Yeah, they said that while he didn’t win a place in the games, he did win a place in the 

record books. 

 

Sam 

I hear a story like that, and I just feel a little inadequate, to be honest. 

సౌమ్య 

‘To feel inadequate’ అంట్ే తగ న్ంత లేక్పో వడం, it’s the opposite of adequate.  
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Adequate అంట్ ేతగ న్ంత/చనలన్ంత...దీనిక ివయతిరేక్ ప్దమే inadequate.  

That’s not good, Sam! 

 

Phil 

Oh, no, Sam, a story like this shouldn’t make you feel inadequate. It just proves that age 

shouldn’t be a barrier to achieving your dreams. It should be motivating! 

 

సౌమ్య 

‘To be motivating’ అంట్ ేపరరర్ణ క్లగ ంచడం. I agree, age shouldn’t be a barrier… అడ్ంక ి(you 

can also say obstacle). PLEASE WRITE ADDITIONAL TELUGU DIALOGUE HERE. 

 

Sam 

I guess what’s motivating for some people, is demoralising for others. 

 

సౌమ్య 

‘To be demoralising’ అంట్ే నిర్చతన్హప్ర్చత. Do you really find this story demoralising, Sam? 

 

Phil 

Trust you to hear a story as positive as this one and think it’s demoralising, Sam!  

 

Sam 

Don’t get me wrong, I also think it’s very impressive. 

 

సౌమ్య 

   ‘To be impressive’ అంట్ే ఆక్ట్ుట క్ న్ే వధంగా…and you can say ‘to be impressed by 

something or someone’... ఎవరెైన్న లేదన ఏదెైన్న మన్లా ఆక్ట్ుట కోవడం… నిజానికి ఇక్కడ ఇంగ ోష్ లో 

ఉన్ా వాక్యం పాస్ివ్ వాయిస్ లో ఉంద…ి.‘to be impressed by something or someone’…దీన్ేా 

తెల గులో మన్ం పాస్ివ్ వాయిస్ లో చెపాపలంట్ే, ఎవర వలన్ ైన్న/దేనివలన్ ైన్న ఆకొట్ుట కొన్బడడం. కానీ, 

మన్ం తెల గులో స్ాధనర్ణంగా పాస్ివ్ వాయిస్ వాడం కాబట్ిట  ఇంగ ోష్ లో ఉన్ా వాక్యం తెల గులోకి 

వచేచస్ర క ిఏకిటవ్ వాయిస్ అవుత ంది… ఎవరెైన్న లేదన ఏదెైన్న మన్లా ఆక్ట్ుట కోవడం. I’m impressed 

by this man, definitely! 
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Phil 

Yeah, me too! I’m so impressed by his thirst for life. 

 

సౌమ్య 

‘Thirst for life’...జీవతంలో ఏదెైన్న స్ాధించనలన్ే తప్న్...thirst అంట్ే దనహం… Thirst for life అంట్ే 

జీవతనశయ్ం అని చెపప పచతచ. 
Sam 

Yeah, absolutely. I’m just saying that his impressive thirst for life can also be demoralising! 

 

సౌమ్య 
Ok, Sam, let’s see if you find this motivating! Do you remember the question I asked you 

earlier? తొలస్ార గా ర కార్్యిన్ ఒలంపిక్ గేమ్స్ లో జర గ న్ ఒక ేఒక్క ఈవ ంట్ ఏది?  

a) స్ిామిమంగ్ 

b) రెజో్ంగ్ 

c) ట్రా క్ అండ్ ఫీల్్డ 

What do you think the answer is, Sam? 

 

Sam 

I think it was C. 

 

సౌమ్య 

And you’re correct.  జవాబు C. ట్రా క్ అండ్ ఫీల్్డ. 

 

Phil 

That was very impressive, Sam! 

 

Sam 

Yeah, yeah. I know what you two are trying to do, and it won't work. 

 

సౌమ్య 
Ha ha! Not sure Sam is very impressed by us, Phil! 
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స్ర,ే ఈ వార్ం పాఠాల  ముగ ంచేముందత, ఇవాళ్ మన్ం న్ేర్చచక్ న్ా ప్దనలన్త మరొక్కస్ార  మన్న్ం 

చేస్తక్ ందనం. ఈ ప్దనలనీా కార్యస్ాధన్-achievement క్  స్ంబంధించిన్వే.  

 ‘To feel inadequate’ తగ న్ంత లేన్ట్ుో గా అనిపించడం, ‘to be motivating’ పరరర్ణ క్లగ ంచడం, ‘to be 

demoralising’ నిర్చతన్హప్ర్చడం, and ‘to be impressive’ ఆక్ట్ుట క్ న్ేట్ుో గా ఉండడం. 
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. 

 

 


