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Is it Wednesday?         What day is it?     It’s ….. 
 Yes, it is.         When is Easter?   It’s on….. 
Are the teachers/students here?        Is there English class next week?  Yes, there is./No there, isn’t. 

 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.            
 
Revise – What is this?  What are these? 

 

 

 
  
Easter Song (author unknown) 
Snowdrop, lift your timid head,   Hóvirág emeld fel szégyelős fejed.  

     All the earth is waking,    Az egész föld ébred, 

Field and forest, brown and dead,   A barna, hallott mező és erdő 

     Into life are breaking;    Életre kitör; 

Snowdrops, rise and tell the story   Hóvirág, kelj fel és mondd el a történetet 

How He rose, the Lord of glory.   Hogy támad fel Ő, a dicsőség az Úra. 

 

Lilies! Lilies! Easter calls,    Liliomok! Liliomok! Szólít a Húsvét, 

     Rise to meet the dawning   Keljetek, hogy talalkozni a kezdődő 

Of the blessed light that falls   Áldott fénnyel, mely (ránk) zuhog  

     Thro’ the Easter morning;   Húsvét reggelén át; 

Ring your bells and tell the story,   Csendüljön harangotok, mondjátok a történetet, 

How He rose, the Lord of glory.   Hogy támad fel Ő, a dicsőség az Úra. 

Waken, sleeping butterflies,   Ébredjek alvó pillangók, 

     Burst your narrow prison;   Törjetek ki szűk börtönötökből; 

Spread your golden wings and rise,  Terjesszétek ki arany szárnyaitokat és emelkedjetek fel 

     For the Lord is risen;    Amiért az Úr feltamadott;   

Spread your wings and tell the story,  Terjesszétek ki a szárnyaitokat, és mondjátok a történetet 

How He rose, the Lord of glory.   Hogy támad fel Ő, a dicsőség az Úra. 

It’s about life!  - Promises  - Don’t worry, I’ll do it (from Grammar Chants, Carolyn Graham) 

Don’t worry, I’ll ______ it!   Ne aggódj (ne izgasd magad), meg fogom csinálni/tenni! 
That’s a promise.   Megígérem. 

  You will?  Megigéred? Meg fogod tenni? 

Of course I _________.  Természetesen, fogom. 
_______ do it.  You’ll _______. Meg fogom tenni.  (Majd) meglátod. 
That’s a promise.   Megígérem. 

  Don’t forget.  Ne feleljtsd el. 

Don’t worry, I ________.  Ne aggódj, nem fogom (elfelejteni). 
That’s a promise. ________ see. Megígérem.  (Majd) meglátod. 
You can count on me.  Számíthatsz rám. 
 
Friendship is...  

....knowing you can always count on each other. 

....tudni, hogy mindig számíthatsz egymásra. 

…osztozni a kalóriákon. 
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