
Hello ! Sziasztok!  

Remélem mind rendben  vagytok. Sikerült megoldani az összes feladatot? Megtanultátok az összes 

szót? Reménykedek,hogy így történt. 

1.Na vegyetek elő egy piros vagy zöld írószert és ellenőrizzük a feladatokat: 

 67.old. 1.feladat: 

A 3 garden, B 1 bedroom, C2  rec room 

 67.old. 2.feladat: 

1. Imogen’s bedroom is in the attic. 

2. Her room is green, pink, white, orange and blue. 

3. Caleb and Lois’s rec room is in the basement. 

4. There is a comfortable sofa, a big rug , some floor cushions  and a TV  with an enormous screen in 

the movie zone. 

5. The barbecue is in Jacob’s garden. 

6. There are some garden things, a rug and some cushions in the shed. 

67.oldal 5.feladat: 

1.windows, 2.sink, 3. table, 4. chairs, 5.cupboards 

62.oldal 1.feladat: 

1. There is 2.There is 3.There are 4.There is 5.There are 6.There is 7.There is 8.There are 

62.oldal 4. feladat: 

1. There aren’t 2.There isn’t  3. There aren’t  4 .There aren’t 5.There isn’t 6.There aren’t 7. There isn’t 

8.There aren’t 9.There isn’t 10.There aren’t 

62.oldal 6. feladat  ennek a feladatnak nincs javítókulcsa,mivel mindenki a saját környezete alapján 

kellett megcsinálja ☺ 

63.oldal 7, feladat 

1. Is there a café near your house? 

2. Are there any computers in your classroom? 

3. Is there a TV in your bedroom? 

4. Are there any games on your phone? 

5. Are there any photos in your living room? 



6. Is there an internet café in your town? 

7. Is there a park near your school? 

8. Are there any felt tips in your pencil case? 

2.)A következő szavakat írjátok be a szószedetbe és tanuljátok meg: 

do my homework=házit csinálni 

have dinner=vacsorázni 

get home=hazaérni 

have lunch=ebédelni 

get up=felkelni 

leave the house=elhagyni a házat,elmenni otthonról 

have breakfast=reggelizni 

3.)Ismétlő feladatokat kaptok erre a hétre,ezeket be kell írjátok a füzetbe: 

70.oldal 1,2,3,4,(they=ők,their= övék),5 (some kijelentő mondat, any kérdő és tagadó 

mondatok),6.cat and a ball of wool( gyapjú gomolya),7 

71.oldal 1,2 feladatok. 

Right=helyes 

Wrong=hamis 

Doesn’t say=nem írja a szövegben 

72.oldal 1,2 

4.)Ezeken kívül , ha írtok mondatokat,projekteket  akkor piros ponttal foglak jutalmazni,amikor 

visszatérünk az iskolába. Addig is vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek! Sok-sok virtuális 

puszi és ölelés!!!  

 

 


