
8.A – (23-24-25 March)

Sziasztok gyerekek! 

Remélem a múlt heti anyaggal és feladatokkal nem volt gond és mindenki meg tudta

oldani.

Küldöm nektek a következő hetet.

Múlt héten gyakoroltátok a SO/NEITHER agreeing/disagreeing feladatok

formájában meg egy pici ismétlést és összegzést írtam mellé segítségnek. Remélem

emlékeztetek azért rá. :-) 

Elkezdtük a UNIT 4-et szintén múlt héten.

Kaptátok a szavakat, 4.A words + B story King Arthur. 

Ezen az oldalon       meg tudjátok hallgatni a történetet ha nehéz volt a szöveg.

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

!!! B

- 45/7.a – write 8 sentences into your ExB about your  own life.

                   What do you like to do?

                   What have you stopped doing?

                   What have you decided to do at the weekend?

              (A begyakorolt Verb + ing OR infinitive, azaz to… segítségével)

!!! WB

- 34/1.2.3.4.

- 35/5. – kicsit bonyolultabb – three 

- 35/6.

- 43/5.

UNIT 4 B

!!! B

- 46/ story „The burglar – LISTENING, READING 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

There´s someone/something + -ing
Van vki/vmi + vmit csinál

B 47/3 green table

There´s a car. It´s stopping by the gate. 

Van egy autó. Megáll a kapu mellett.

            Ez kettő mondat. Azt kell csinálni, hogy egy mondatot csinálunk belőle. 

There is a car stopping by the gate.  (Kimarad a mondatból az it´s )



Can see / hear someone /something + -ing
Látunk, hallunk vkit / vmit + csinálni

B 47/3 green table

I can see him. He´s opening that window.

Látom őt. Ő kinyitja azt az ablakot. 

        Itt is egy mondatot csinálunk a kettőből, úgy hogy kihagyjuk azt hogy „ő“ - he´s.

I can see him opening that window. 

!!! WB

- 4.B words LEARN (ha nehéz a szó és nem megy a kiejtés, akkor a neten a sztaki szótárban 

meg tudod hallgatni a helyes kiejtést és nyugodtan írd le a szót a munkafüzetbe a szó mellé.

http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar-szotar 

- 36/1.

- 37/3.

- 37/4 – two 

- 42/3.

!!! B

-47/4. – write all the sentences!

- 54/1. ExB 

További szép hetet kívánok mindenkinek!


