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1.   Is it Wednesday?  What day is it?   It’s…… 
 Yes, it is.   When is the Christmas program?  It’s on… 
Are the teachers / students here? When is the last English class?  It’s on… 
 Yes, they are.  How many people are here?  There are… 
Is it three o’clock / time to begin?  

Yes, it is.    What time is it?  It’s…… 
    When is American Thanksgiving?  It’s….. 
 

2.  Revise Advice – I can’t make up my mind?  What should I do?   

You ______________ define your values. 
(Meg kellene határoznod az értékeidet.) 

You ______________ think before you act. 
 (Gondolkodnod kellene, mielőtt cselekszel.) 

You ______________ make rash decisions. 
 (Nem kellene hozni meggondolatlan döntéseket.) 

You ______________talk it over with someone you trust. 
 (Olyannal kellene megbeszélned, akiben megbízol.) 

You ______________ over-think small things. 
 (Nem kellene túl sokat gondolkodni kis dolgokon.) 

You ______________ learn from your mistakes. 
 (Tanulnod kellene a hibáidból.) 

 
3.  Life is about choices!   
 
1)  What Pet Should I Get?  Dr. Seuss 

2)  If Not Now….Carrie Newcomer  
https://www.youtube.com/watch?v=goZDb6j8wdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Be patient!            Respect each other!   Take responsibility for yourself! 
Légy türelmes!              Tiszteld a többieket!     Vállalj felelősséget magadért! 
 
 
  

“I would maintain that thanks are the highest form of thought; and 

that gratitude is happiness doubled by wonder.”  G.K. Chesterton 

“Úgy gondolom, hogy a köszönet a gondolat legmagasabb formája, 

és a hála: csodálattal teli öröm.” 

http://www.eletkenyere.org/oacuteravaacutezlatok-2015-szeptember-december.html
https://www.youtube.com/watch?v=goZDb6j8wdo


 
 
What Pet Should I Get?  Dr. Seuss 

We want a pet.     Akarunk egy kisállatot. 
We want a pet.     Kívánunk egy kisállatot. 
What kind of pet should we get?   Milyen kisállatot kellene szerezni? 
 
Dad said we could have one.   Apu azt mondta, hogy lehetne egy. 
Dad said he would pay.    Apu azt mondta, hogy ő fizetné. 
I went to the Pet Shop.    Az állatkereskedéshez mentem. 
I went there with Kay.    Kay-jel mentem oda. 
 
And so we went in…..    És aztán bementünk…. 
I took one fast look….    Gyorsan megnéztem….. 
I saw a fine dog who shook hands.         Egy szép kutyát láttam, aki kezet tud fogni. 
So we shook.     Ezért kezet fogtunk. 
So I said, “I want him!”    így aztán azt mondtam, “Őt akarom!” 
 
But then, Kay saw a cat.    De azután, Kay egy macskát látott. 
She gave it a pat,     Őt paskolgatta (simogatta), 
And she said, “I want THAT!”   És azt mondta, “AZT akarom!” 
 
Then Kay said, “Now what    Aztán Kay azt mondta, “Na, mit  
do you think we should do?   gondolsz, mit kellene csinálniunk? 
Dad said to pick one.    Apu azt mondta, hogy egyet válasszunk. 
We cannot take home two.”   Kettőt nem vihetünk haza.” 
 
Then what do you know?    Aztán, el tudod képzelni, mi történt? 
We saw two other kinds.    Két másik fajta kisállatot láttunk. 
NOW how could Kay and I    MOST, hogyan tudnánk Kay és én 
make up our minds?    dönteni? 
 
A pup and a kitten.     Egy kölyökkutya és egy cica. 
They looked like good fun.    Jó szórakozásnak látszott. (Jó mókónak tűnt, 
           ha őket választjuk.) 
NOW which would we pick?   MOST melyiket választnánk? 
We could only pick one.    Csak egyet választhattunk. 
 
(MAKE UP YOUR MIND!)    (DÖNTSD EL!) 
 
The cat?      A macskát?  
The dog?      A kutyát? 
The kitten?      A cicát? 
The pup?      A kölyökkutyát? 
Oh, boy!      Ó, apám! 
It is something to make a mind up.  Ez nem semmi eldönteni. 
 
Then I looked all around.    Azután körülnéztem. 
I saw something with wings.   Valamit láttam aminek szarnyai vannak. 
I said, “Look at him!     Azt mondtam, “Nézd meg őt! 
We can pick one that sings.”   Választhatunk olyat, ami énekel.” 
But THEN….      De AZTÁN…. 
“Look over there!”     “Nézz oda!” 
Said my sister Kay.     Mondta a testvérem, Kay. 
“We can go home     “Hazamehetünk ma 
with a rabbit today!”     egy nyuszival!” 



 
Then I looked at Kay.    Aztán ránéztem Kay-re. 
I said, “What will we do?    Azt mondtam, “Mit fogunk tenni? 
I like all the pets that I see.      Nekem mindegyik kisállat tetszik amit itt látok. 
So do you.      Neked is. 
We have to pick ONE pet    EGY kisállatot kell választani 
and pick it out soon.     és gyorsan kell választani. 
You know Mother told us    Tudod, hogy anyu azt mondta, hogy 
to be back by noon.”    Még dél előtt érjünk haza” 
 
And I could have done it.    És megtehettem volna. 
I could have, I bet.     Meg bizony. (Biztos, megtehettem volna.) 
I could have said     Mondhattam volna, hogy 
what pet we should get.    melyik kisállatot kellene szerezni. 
 
BUT….      DE….. 
you know what Kay did….    tudod mit csinált Kay?... 
Do you know what she did?   Tudod mit csinált? 
She said, “FISH!  FISH!  FISH!  FISH!  Azt mondta, “HAL! HAL! HAL! HAL! 
It may be a fish     Talán egy halacska 
is the pet that we wish!”    az a kisállat amire vágyunk!” 
 
THEN….      AZTÁN..... 
I saw a new kind!     (Még) újabbakat láttam! 
And they were good, too!    És ők is jók voltak! 
How could I pick one?    Hogyan tudtam volna csak egyet választani? 
Now what should we do?    Most mit kellene csinálnunk? 
We could only pick one.    Csak egyet választhatunk. 
That is what my dad said.    Ezt mondta az apukám. 
But how could I make up    De hogyan tudhatnám eldönteni? 
that mind in my head? 
 
(MAKE UP YOUR MIND)    (DÖNTS EL!)  
Pick a pet fast!     Gyorsan válassz egy kisállatot! 
Pick one out soon!     Hamarosan válassz ki egyet! 
Mother and Dad said to be home by noon! Anyu és apu azt kérte, hogy még 
       dél előtt érjünk haza! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
What if we took     Mi lenne ha  
one of each kind of pet?    Mindegyik fajtából vettünk egyet? 
Then our house would be full   Akkor tele lenne a házunk 
of the pets we would get.    a vásárolt kisállatokkal. 
NO…..      NEM….. 
Dad would be mad.     Mérges lenne apu. 
We can only have one.    Csak egy lehet nekünk. 
If we do not choose,     Ha nem választunk (most), 
we will end up with NONE.    Akkor végül EGYETLEN SEM fog 
         hozzánk kerülni. 
 
“I will do it right now.    “Éppen most csinálom.  
I will do it!”  I said.     Azt csinálom!”  mondtam én. 
“I will make up the mind    “El fogom dönteni.” 
that is up in my head.” 
The dog…..?  Or the rabbit…..?   A kutya…..?  Vagy a nyuszi…..? 
The fish…..?  Or the cat…..?   A halacska…..?  Vagy a macska…..? 
I picked one out fast,    Egyet választottam gyorsan, 
and then that was that.    és azzal kész is. 


