Life Bridge English Class – 2017 Autumn

Life Bridge angol nyelvtanfolyam - ősz, 2017

When: October 4 – December 13, Wednesdays 15.00 – 16.30

Mikor:

október 4–től december 13-ig szerdai napokon 15.00 – 16.30

Where: Köz-Hely
Budapest, XI. Kerület, Villányi út 44

Hol:

Köz-Hely
Budapest, XI. Kerület, Villányi út 44

Why: To speak English and make friends

Miért: Hogy angolul beszéljünk és új barátokat szerezzünk

What: 1) 15.00 – 15.30 Whole class together– songs, rhythmic chants,
pronunciation, English conversations, etc.

Mit:

2) 15.35 – 16.30 Small groups – grammar and practice, two levels
How: 1) English For Life Student Book
( *3280 HUF Beginner, *3730 HUF Intermediate)
*Until October 11 at a discount! The discount is only
available if you sign up by October 11!
Payable in class in two ways:
1. Pay in full upon delivery.
2. or in 2 parts, 1/2 at the time of delivery and
the remaining 1/2 by November 25, at the latest.
2) Practice papers – photocopies in class
3) Practice on the internet – www.oup.com/elt/englishforlife
4) Optional – for extra practice at home, English For Life Workbook
(*2440 HUF Beginner, *1245 HUF Intermediate)
Sign up by October 11 if you want it.

1) 15.00 – 15.30 az egész csoport együtt – dalok, ritmikus zenés
mondókák, kiejtés angolul, angol beszédgyakorlatok, stb
2) 15.35 – 16.30 kis csoportok – nyelvtan és gyakorlás, két színten

Hogyan? 1) English For Life Student Book
(*3280 HUF Kezdő, *3730 HUF Középfókú)
*Iratakozz fel október 11-ig és a kedvezményes árat a tied! (ezt a
kedvezményes árat csak azoknak tudjuk biztosítani, akik
határidőre feliratkoznak!)
Fizetni a csoportban lehet, két féle módon:
1. A könyv átvételekor kifizetheted a teljes árat.
2. Vagy két részletben. Fizess egy felét a könyv átvételekor és a
fennmaradó felét legkésőbb november 25-ig.
2) A csoportban gyakorló feladatlapokat fénymásolatban fogunk
biztosítani.
3) Interneten gyakorolhatsz– www.oup.com/elt/englishforlife
4) Más lehetőség otthonra - megrendelheted október 11-ig a
munkafüzet otthoni gyakorlásra - English For Life Workbook
(* 2440 HUF Kezdő, 1245 HUF Középfókú)

Optional: *Reading group* – 4.45 – 5.30 (sign-up)
*Olvasócsoport* (választható foglalkozás) 4:45-től 5:30-ig
Everyone!
Ask questions if you don’t understand!
*Sign-up* on October 4 or 11 to buy the student book,
if you don’t already have one.
*Sign-up* if you want to come to reading group
New students: Fill-in a registration form.
Talk to Katie, Larry, Marianna, or Júlia about the class.

Mindenkinek!
Kérdezz, ha nem értesz valamit az információból!
*Feliratkozás* tankönyv vásárlásra október 4-én, legkésőbb 11-én,
ha már nincs.
Olvasócsoportra való *feliratkozás* – amennyiben szeretnél járni.
Új diákok: Regisztrációs formanyomtatvány kitöltése
További információkat kérhetsz Katie-től, Larry-től, Mariann-tól vagy Júliától.

Returning students: Help new students get acquainted!
Visszatérő diákok: kérünk segítsetek az újaknak a beilleszkedésben
Be patient!

Respect each other!

Take responsibility for yourself!

Légy türelmes!

Tiszteld a többieket! Vállalj felelősséget magadért!

