
10.G HALADÓ 

ANGOL 

Tanár: Zámbori Anett 

ONLINE ÓRÁK IDŐPONTJA: 11:00-12:00 hétfő, kedd, szerda (a csoportbontás miatt össz. 60 perc, 

hogy hatékonyabb legyen a szóbeli gyakorlás kb 15 perc közös rész, majd 20-25 perc beszélgetés 

mindkét csoporttal) 

HASZNÁLT ONLINE FELÜLETEK: Messenger (itt tartjuk az órát hanghívással), Google Classroom (itt 

kapják a házit, az online linkeket, itt is tudják visszaküldeni a házit), Google Document (ez szolgál 

online táblaként, mindenki hozzáfér, látja, mit írok óra alatt, és mindenki bele is tud írni) 

TÉMA: márc 16-18.: érettségi témakörök: utazás, nyaralás. Hallott szövegértés fejlesztése, 

szókincsfejlesztés, beszédkészség fejlesztése. 

 

HÁZI FELADAT március 23-a hétfőre  

1. ezt befejezni (egy része volt készen 18-a szerdára): 

PLEASE ANSWER THE QUESTIONS BASED ON THIS VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i3VsRuuRxhE&feature=emb_logo 

TYPES OF HOLIDAYS 

What types of holiday are listed in the video? 

What is package holiday? 

What is adventure holiday? 

What activities can you do on holiday? 

What can you do on a city tour? 

What types of holiday do you prefer? Relaxing beach holiday, or more active holiday? 

ARRANGING A HOLIDAY 

How can you organize your holiday? (What do you have to book, get, etc.) 

What does going abroad mean? 

When do you like to pack your suitcase? What things do you pack? 

ACCOMMODATION 

What types of accommodation and rooms are mentioned? 

 

2. TELL ME ABOUT YOUR TRIP / HOLIDAY answering the following questions! 

When did you last go on a class trip / a trip or holiday with your family? 

Please tell me about a trip / holiday you remember: 

Where did you go? 

Who did you go with? 

How did you get there? How did you travel? 

Where did you stay? 

How long did you stay? 

How did you prepare for the trip / holiday? What did you pack? 

What did you do on the trip / holiday? (what activities did you do?) 

What was the most memorable part of this holiday? 

What did you like and dislike about it? 

Remember to use the past simple when answering the questions 

(Ne felejtsetek el egyszerű múlt időt alkalmazni! Ehhez posztoltam a falon egy összefoglalót, azt 

olvassátok el, és nézzétek meg a mondatokhoz szükséges igék múlt idejét, ha nem emlékeztek) 

Segédanyag (de bármilyen másik videó is kereshető a témában): 

https://www.youtube.com/watch?v=E9pFeMKZR1I&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i3VsRuuRxhE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=E9pFeMKZR1I&feature=emb_logo

