7.A – 7.B – 7.C (30 March – 3 April)
Sziasztok gyerkőcök.
Remélem jól vagytok és mindenki jó egészségnek örvend.
Azt is remélem, hogy a múlt heti nyomtatni való nem okozott sok gondot. Amiket küldök, le is lehet
másolni, nem kell mindent nyomtatni, csak lehetőségnek adtam, aki megteheti és otthon nincs
belőle baj. Mindenkinek ahogy megfelel, úgy oldjátok. Rendben!
Múlt héten kaptatok tanulnivalót jócskán, úgy hiszem.
- Definite article
- Advantages of travelling (utazás előnyei)
- Public transport
- Travelling – easy version (egyszerűbb, rövidebb verzió)
Azokat kérlek folyamatosan ismételgessétek, olvasgassátok.
London-ról olvasnivaló volt a könyvből és hozzá egy kis feladat, VISZONT ha suliban vagyunk
Londonról többet tanulunk, részletesen, nem pont a könyv szerint. Ez remélem még az év végéig
belefér, mert így távúton azt talán nem küldöm (személyesen arról jobb beszélni és mutogatni hozzá
stb.)
Definite article – határozott névelő
the - a / az
a lényeget írtam össze, hogy értsétek mi előtt kell használni a „the“ elöljárószót és mi előtt nem.
+ információ a „Határozott névelőhöz“
!!! into your ExB (mehet a füzetbe!)
folytatás!
A nyomtatás végett új oldalon kezdem…

Definite article – Határozott névelő
the – a / az
We use definite article „the“
- with nouns which are unique – (főnevekkel, melyek egyediek)
the earth (a föld), the sky (az ég), the sun (a nap)
- before the names of deserts (sivatag), mountain ranges (hegylánc), states (államok), groups of
islands (szigetcsoportok)
the Alps, the Sahara, the Bahamas, the USA
- before the names of musical instruments
the piano, the guitar, the violin
- before nationalities (nemzetiségek), names of families (családnevek)
the Chinese, the Italians - the Smiths, the Browns
- before the words morning, afternoon, evening
I go to school in the morning.
- when we talk about something again (amikor valamiről újra beszélünk)
I had a meal at a Chinese restaurant last week. - The meal was good but the restaurant was noisy.
- with superlatives (felsőfok) and ordinal numbers (sorszám)
It was the biggest house. It was on the second floor.
- when there is only one possibility (amikor csak egy lehetőség van)
He wrote a letter to the Prime Minister. - Britain has only one Prime Minister.
We don´t use definite article „the“
- with plural nouns when we talk about them in general
(többes számú főnevekkel amikor általában beszélünk róluk)
Lions are wild animals.
- before proper nouns (tulajdonnevek előtt)
This is Jane.
- before names of meals (breakfast, lunch, dinner),(étkezések, mint a reggeli, ebéd, vacsora előtt)
and games, sports (golf, tennis, basketball…)
Tennis is an exciting sport. - Tennis egy izgalmas sport.
- with the words: school, church, bed, hospital, prison, home
She goes to school.
Indefinite article – Határozatlan névelő
a / an – egy
We use „a - an“
- after There´s / Is there…?
There is a doctor in the house. Is there a doctor in the house?
Van egy doktor a házban. Van egy doktor a házban?
- when we talk about something for the first time – amikor valamiről először beszélünk
I watched a film last night. Láttam egy filmet tegnap este.
- before professions (foglalkozások)
He is a car mechanic. - Ő egy autószerelő.

!!! WB
- 35/4 – definite article – próbáljátok meg a leírtak alapján beírni a „the“ névelőt ahova kell
- 36/1. + Listening – check yourself
- 36/2.a – the/a/an – 4
- 37/3. - 4
- 42/1. - 5

A UNIT 4 AB szavak már mennek jól, gondolom, így a 4B témába is belenézhetünk.
!!! B
- 46/Sweet Sue and the bank robbers – LISTENING,READING + Translate
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk
- 47/4.a – a/an/the – csak a szavakat elég leírni – 3
- 47/4.b – meg tudod hallgatni, ellenőrizd magad
Gyerekek!
A piros pont most nem azt jelenti mint suliba járás ideje alatt, hogy automatikusan kihagyod mert az
csak szorgalmi. Mindenki megoldja. Ezek a pontok segítenek az 1-es eléréséhez és a szorgalmat
most jobban értékelem, emellett nektek is sokat segít a jegyben.
Sok feladatért pontokat adok, mert most ez a legjobb megoldás, nincsenek rossz jegyek.
Viszont a piros pontokat még ne írjátok hozzá a pontjaitokhoz, azt majd ha találkozunk, megoldjuk.
Addig az adott feladat mellé odaírhatod, hogy majd azt beírjuk hátra a füzetbe együtt.
Köszönöm az együttműködést!
Puszilok mindenkit!

