
10.G KEZDŐ ANGOL 

Tanár: Zámbori Anett 

ONLINE ÓRÁK IDŐPONTJA: 09:00-9:45 hétfő, kedd, szerda 
 

HASZNÁLT ONLINE FELÜLETEK:  
- Messenger (itt tartjuk az órát hanghívással) 
- Google ClassRoom (itt kapják a feladatokat, itt is kérem visszaküldeni a beadandókat) 
- Google Document (ez szolgál online táblaként, mindenki hozzáfér, látja, mit írok óra alatt, 

és mindenki bele is tud írni. Itt tudják a diákok nyomon követni az órák menetét, a 
tananyagot) 
 

TÉMÁK: márc 23-25.: filmek, filmnézés angol nyelven, folyamatos múlt 
márc.30-ápr.1.: kedvenc filmről beszélni, filmsztárok a COVID-19 világjárványról 

(fókuszban: érettségi témakörök, hallott szövegértés, szókincs és beszéd-/íráskészség fejlesztése) 
 

 

HÁZI FELADAT április 8. szerdára (A Google Classroom alkalmazásban kiírva)  

1. LISTENING TASK 1 (Matt Damon beszél a társadalmi távolságtartás jelentőségéről a 

világjárvány kapcsán. A héten már megnéztük, átbeszéltük órán a videót, ez csak ismétlés) 

https://www.youtube.com/watch?v=b9gRf3L5QMU 

Complete / finish the sentences: 

Social distancing means that you stay __________ 

It means not ________ in groups, it means staying home. 

Over _______ percent of hospitalized are under 55. 

You can save lives by_________ 

You can use_________ to communicate. 

 

Write the meaning of these words in Hungarian (fordítás) 

 

 

2. LISTENING TASK 2 (Hallott szövegértés feladat: Kate Winslet beszél a kézmosás 

jelentőségéről a koronavírus kapcsán; a videó alapján kell az alábbi kérdésekre válaszolni) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GJ53Ju0tLDM&feature=emb_logo  
What role did Kate play in the film Contagion? 
How did she prepare for the role?  
What did some health professionals teach her about handwashing? 
Who work on the front line of the pandemic? 
Which two feelings does Kate mention that you could feel at the moment because of the pandemic?  
What kind of soap do you have to use? 
What surfaces do you have to wipe off? 
What should you avoid doing?  
What does Kate literally mean by “stopping the spread is in your hands”? 

advice - 
pandemic - 
SOCIAL DISTANCING - 
public health experts - 
scientists - 
sb is immune to a virus / illness - vki … 
 

mild symtpoms - 
spread - 
hospitalized - 
pneumonia - 
diabetes - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9gRf3L5QMU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GJ53Ju0tLDM&feature=emb_logo

