
9.G KEZDŐ ANGOL   MÁJUS 18 – JÚNIUS 1.  Tanár: Zámbori Anett 

Kedves Boti! Ahogyan beszéltük már, mostantól nem lesznek új témák, és új feladatokat sem fogok 

kiírni. Érdekességeket, zenéket, játékokat biztosan fogok ajánlani, de ezek nem lesznek kötelezőek. 

Összesen 2-3 beadandó feladatod van még hátra. Elérhető leszek keddenként 10:00-12:15 között, 

ekkor tudok segíteni, vagy tudunk angolul beszélgetni. Kitartást, rövidesen nyári szünet! 

 

ONLINE ELÉRHETŐ VAGYOK: 10:00-12:15 kedd  
 

HASZNÁLT ONLINE FELÜLETEK:  
- 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) 

- Messenger (igény esetén hanghívásban tudunk beszélni az online elérhetőség 
idősávjaiban) 
 

TÉMÁK május 19 – jún. 1.: 

• állatok, házi kedvencek 

• globális felmelegedés következményei 
 
Fókuszban: szókincsfejlesztés, hallott és olvasott szövegértés fejlesztése 
Ami eddig volt a digitális munkarendben:  
past simple and continuous, utazás, nyaralás, egy utazásról beszélni, helyek jellemzése; filmek, filmnézés 
angolul, egy filmről beszélni; COVID-19 világjárvány (egészség-betegség), cikk olvasása híres emberekről, 
írás már nem élő híres személy életéről; környezetvédelem: klímaváltozás 
 

 

 

FELADATOK (A Google Classroom-ban kiírva)  

 

1. PETS – Házi kedvencek - Hallott szövegértés feladat.  HATÁRIDŐ: MÁJ. 26. 

A hiányzó szavak, kifejezések beírása a szövegbe a hanganyag alapján: 

https://www.listenaminute.com/p/pets.html 

(A feladat május 18-án került kiírásra a Classroom-ban.) 

 

2. PETS – házi kedvencek – VIDEÓK. Rövid videók megnézése, és rövid írásbeli hallott 

szövegértés feladat megoldása (hogyan gondoskodjunk házi kedvenceinkről)  

A feladat május 18-án került kiírásra a Classroom-ban. HATÁRIDŐ: MÁJ. 26. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc (4 perc 15) 

1. What do pets need? (list)  

2. How should you feed them?  

3. What does the identificaton of pets mean? Why is it important?  

4. Where do you have to take your new pet first?  

5. What kind of care do you give your own pet at home? Do you do all the recommended things? 

https://www.listenaminute.com/p/pets.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc


 

https://www.youtube.com/watch?v=FOLP8p0jSoA (3 perc 37) 

1. What do you have to consider in connection with your place of living before getting a pet? 

What do rabbits need? What do dogs need? 

2. How long do you need to take care of your pet? 

3. Why can looking after your pet cost a lot of money? 

4. Can pets get bored? 

5. What questions do you have to ask yourself before getting a pet? 

 

groom – ápol, fésül, tisztít (állat szőrét) 

feed – etet 

identification of pets – az állatok azonosítása (pl. chip-pel) 

recommended things – javasolt dolgok 

consider – figyelembe vesz 

take care of your pet / look after your pet – gondoskodni a háziállatodról 

get bored – elkezd unatkozni 

 

 

3. BEFORE THE FLOOD: kérdés-válasz feladatok az áprilisban megnézett 

dokumentumfilm alapján. A feladat hosszúsága miatt nem másolom azt be ide, elérhető a 

Google Classroom-ban. A feladat szorgalmi feladat, mivel nehéz a téma és időigényes a 

feladatmegoldás. Óriási dicséret és 3 db 5-ös jár a 90% fölötti feladatmegoldásért. 

HATÁRIDŐ: jún. 5. péntek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOLP8p0jSoA

