
8.A – (30 March – 1 April)

Sziasztok!
Remélem jól vagytok           és megbírkóztok a feladatokkal angolból meg persze az összes többi

tantárgyból.
Erre a hétre sem hagylak titeket angol (iskolai feladat) nélkül. Mert gondolom aki ügyesebb, a neten

sokat hallgat angolt és azért olvastok is. 
Erre a hétre több piros pontos feladatot küldök, hogy legyenek 1-esek. 

Kérlek a piros pontokat ne írjátok be magatoknak még a pontokhoz, azt majd együtt megoldjuk,
remélem mihamarabb. 

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

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

Ezeket múlt héten megpróbáltam elmagyarázni, remélem megértettétek a lényegét. Kaptatok

is feladatokat hozzá. Most ehhez még egy kicsit írok.

!!! B

- 47/5.c – 6 sentences into your ExB – about the picture

                see – látni /  hear – hallani  /  feel – érezni  /  smell – szagolni
               Pl. Van valaki a képen, aki csinál valamit
                     There´s a bird flying. - Van egy madár ami repü.

               (Ebből ugye két mondat is lehet: There´s a bird. It´s flying. - És lett belőle egy mondat)
                     I can hear car coming. - Hallok egy autót jönni.

                    I can hear a car. It´s coming. - It´s kimarad.
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- 47/5.a/b – Listening – True/False – Igaz/Hamis – memory game

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

!!! WB

- 36/2.a/b – LISTENING (ha megvan a CD) - 4-4           that is 8 red points together.

- 37/5. - about yourself (elképzeled hogy kinézel az osztály ablakán és látsz valamit/valakit 
aki/ami csinál valamit és hallasz valakit/valamit aki/ami szintén csinál valamit. Pl. Látok egy 
embert táncolni. Hallok egy madarat énekelni.
Vagy a parkban vagy és látsz/hallasz valakit/valamit csinálni valamit.)
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A következő táblázat a füzetbe megy. Ragasztva vagy másolva. 
Meg kell tanulni!



Adjectives with – ed or –ing – Melléknevek –ed vagy –ing végződéssel

bored unatkozni (I am bored – 

unatkozom)

boring unalmas (the book is 

boring)

disappointed csalódott (I am 

disappointed – csalódott 

vagyok)

disappointing bosszantó 

interested érdekelt (in-vmiben, I am 

interested in horse riding)

interesting érdekes

worried aggódó, nyugtalan worrying aggódás,nyugtalanító

amazed meghökkent, ámuló amazing bámulatos, elképesztő

excited izgatott ( I am excited) exciting izgalmas

relaxed kipihent, nyugodt relaxing pihenés

embarrassed zavart, kínos embarrassing zavaró, kínos

surprised meglepett surprising meglepő

frightened ijedt frightening ijesztő, rémítő

annoyed bosszús annoying bosszantó

amused mulat valamin amusing szórakoztató, mulattató

!!! WB

- 4 C WORDS + Adjectives with -ed -ing - LEARN

- 38/3. - opposites of the adjectives (melléknevek - ellentétek)

Jó tanulást és jó egészséget nektek!


