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Is it Wednesday?         What is the date today?  It’s….. 
 Yes, it is.         When is “English and Ice-cream”?   On…... 
Are the teachers / students here?           How many people are here?  There are… 
 Yes, they are.              
Is it three o’clock / time to begin?  What time is it? It’s……    

Yes, it is.        Whose birthday is it?  It’s….. 
Revise – Expressions That’s Life!  

No rose without thorns. („Nincsen rózsa tövis nélkül.”) 
Better late than never. („Jobb később, mint soha.”) 

The apple doesn’t fall far from the tree. („Az alma nem esik messze a fájától.”) 

Don’t cross your bridges before you come to them. („Elég akkor átkelni a hídon, amikor elértünk oda.”) 

Every little bit helps.   („Sok kicsi sokra megy.”) 
If at first you don’t succeed, try and try again! („Mindent lehet, csak akarni kell.”) 
Many hands make light work. („Sok kéz hamar kész.”) 
A friend in need is a friend indeed. („Bajban ismered meg az igaz barátod.”) 

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond. (Az életben 10% ami veled történik és  

          90% ahogy rá reagálsz.) 

Similes - Everything at Once 

I’m as ___________ as a lark! He’s as ____________as a dog.  

Strong like a ____________.  He eats like a _____________. 
 

What are your plans? 

What are your plans? 
Are you going to go to Fagyis Angol on July 15? 
 I’m not quite sure. 
 Are you going to go to Fagyis Angol? 
It all depends. 
I’m not quite sure. 
Are you going to study English in the autumn? 

It all depends. 
I’m not quite sure. 
I haven’t decided. 

 
Summer Holiday (Cliff Richards, 1964)   Nyári Szabadság 

We’re going on a summer holiday,  Mindannyian elmegyünk nyári szabadságra, 
No more working for a week or two.  Nincs több munka egy-két hétig. 

Fun and laughter on a summer holiday.  Móka és kacagás a nyári vakáció. 

No more worries for me and you,   Nincs több aggódás se neked se nekem, 

For a week or two.     Egy vagy két hétig. 

 
We’re going where the sun shines brightly. Odamegyünk, ahol a nap ragyogva süt, 

We’re going where the sea is blue.  Ahol a tenger kék, 

We’ve seen it in the movies.   Ahogy azt a moziban láttuk, 

Now let’s see if it’s true.    Most lássuk csak, valóban úgy van-e. 

 
Everybody has a summer holiday,  Mindenkinek van nyári szünidője, 

Doing things they always wanted to.  Hogy csinálhassa, amit mindig akart. 

So we’re going on a summer holiday,  Igy mis megyünk nyári szabadságra, 

To make our dreams come true   Hogy megvalósítsuk az álmainkat- 

For me and you.     a tiédet és az enyémet. 

 

I’m not quite sure. – Nem vagyok egészen biztos benne. 

I haven’t decided. – Még nem döntöttem el. 

It all depends. - Attól függ. 

 

- Have a nice summer! Jó nyárat! 

 - Thanks, you too! 

- See you in September!       Szeptemberben 

              találkozunk! 

 -  I hope so!       Remélem, hogy igen! 

- So do I!  
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