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Is it Wednesday?           What day is it?   It’s…… 
 Yes, it is.           When is Köz-hely Christmas?  It’s….. 
Are the teachers / students here?         Is there Reading Group today? 
 Yes, they are.          How many people are here?     There are… 
Is it three o’clock / time to begin?         What time is it?  It’s…… 

Yes, it is.           Whose birthday is it?  It’s…. 
      
What is it? 
       

 
 

 

 

Revise:  Invitations 

____________ you _________ to go with me to Köz-hely Christmas? 

__________ go to Köz-hely Christmas! 

______  ________ going to Köz-hely Christmas? 

 

 

 

Rejoice:  Go Tell it on the Mountain! 

I’m Dreaming of a White Christmas 

I'm dreaming of a white Christmas   Egy fehér karácsonyról álmodok, 
Just like the ones I used to know,   Olyanról mint azok amit régen ismertem, 
Where the treetops glisten,    Amiben csillog a karácsonyfák csúcsa. 
And children listen      És a gyerekek figyelnek 
To hear sleigh bells in the snow.    Hogy, meghallják a száncsengőt a hóesésben. 
 
I'm dreaming of a white Christmas   Egy fehér karácsonyról álmodok, 
With every Christmas card I write.   Minden karácsonyi üdvözletettel amit írok. 
May your days be merry and bright   Legyenek vidámok és fényesek a napaid 
And may all your Christmases be white.   És legyen fehér minden karácsonyod. 
 
Food for thought……. 

“Christmas __________ but __________ a year.” (Évente egyszer van karácsony.) 

Room at the Table 

There is room for us all     Mindannyiunknak van helye 
And no gift is too small     És semmi sem ajandék túl kicsi 
There is room at the table for everyone   Mindenkinek van hely az asztalnál 
There's enough if we share     Elég, ha osztozunk 
Come on pull up a chair     Gyere és csatlakozz hozzánk (foglalj helyet köztünk) 

There is room at the table for everyone   Szabad csatlakozni mindenkinek 
 
Be patient!    Respect each other!   Take responsibility for yourself! 
Légy türelmes!      Tiszteld a többieket!     Vállalj felelősséget magadért! 

I’d love to. – nagyon szeretnék    I’m sorry, I’m busy – Sajnálom, nem érek rá. 

That sounds nice. - kellemesnek hangzik  I’m sorry, I can’t. – Sajnálom, nem tudok. 

      …great. – kitűnőnek hangzik (klassz!)  I can’t make it. – Nem érek oda. (Nem érek rá.) 

That’s a wonderful idea! – Remek ötlet! 
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