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 Smalltalk: felkérés táncra

 Hogy telik a nap?

 A belső óra

 Unatkozom, mit csináljak?

1. fejezet

MINDENNAPI KALANDOK
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SMALLTALK: FELKÉRÉS TÁNCRA

1. Mi még nem ismerjük egymást

a)  Alkosson kérdéseket, amelyeket feltenne egy ismerkedő beszélgetésben! Használja a megadott mondatkezdeteket, 

vagy írjon önállóan kérdéseket!

2. A könnyed társalgás, vagyis smalltalk

a) Mi jellemzi a smalltalkot? Tanulmányozza a címszavakat!

c)  Beszélgetőpartnerét egy rövid cikkben szeretné bemutatni. Adjon címet is a cikknek! Használja a megadott 

mondatokat!

b) Beszélgessen egy partnerrel az a) feladat kérdései alapján! Jegyzetelje a válaszokat!

hadd  34. oldal

Mi a smalltalk?
 könnyed beszélgetés

 társas összejöveteleken jellemző

 ha a beszélgetőtársat nem igazán ismerjük

Mi a smalltalk szerepe?
 pozitív légkört teremt

 baráti, üzleti kapcsolat első lépése lehet

Akinek szenvedélye a sport / Aki imádja a háziállatokat / Akit minden érdekel / …
A nyelvzseni / A világjáró / A polihisztor / A szenvedélyes kertész / …

Hadd mutassam be nektek/Önöknek …-t.
Nemrég ismerkedtem meg …-val/-vel. 
Első látásra … embernek tűnt. Hamarosan kiderült, hogy … 
Amikor tovább érdeklődtem, (azt is) elmondta/elmesélte, hogy …
Azt is megtudtam, hogy …            
Kérdésemre azt is elmondta/elmesélte, hogy …
Arról is beszélgett ünk, hogy …

Érdekel a(z) / Önt is 

érdekli a(z) …?

Nálatok/Önöknél 

is …? Hány nyelvet …?Mikor …?

Milyen nyelven …? 

Mióta …? 

Honnan …?

Szereted/Szereti 

a(z) …?

Van …?

Mivel foglalkozol/foglalkozik?

Te is/Ön is …?Jártál/Járt már 

…?

Te is/Ön is …?

Mit …?

Hol …? 
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Társas összejöveteleken gyakran ................... kapcsolatba új emberekkel. Ilyenkor általában könnyed beszélgetést, 

angol szóval smalltalkot .................................................... . 

A smalltalk is lehet tartalmas és érdekes, a témaválasztásra azonban .................................................... kell. 

Olyan témákról .................................................... , mint az adott rendezvény, saját tevékenységünk vagy 

beszélgető társunk tevékenysége. A társalgás során valószínűleg .................................................... majd olyan 

témát, amely bennünket és a partnerünket is .................................................... – ezekről már hosszabban 

is lehet beszélgetni. Ajánlott viszont kerülni a következő témákat: pénz, érzelmek és szexualitás, politika, etnikai 

és kisebbségi prob lémák, személyes gondok. 

A smalltalk tulajdonképpen „felkérés táncra”: pozitív 

légkört .................................................... vele, és lassan 

.................................................... a beszélgetőtársra. 

Ebből a könnyed beszélgetésből aztán barátságok, üzleti 

 kap csolatok is .................................................... .

b) A kifejezések segítségével készítsen rövid prezentációt a témáról! Majd hallgasson meg egy példát! tt!

c) Írja az igéket a szöveg rövidített változatába! A leiratot a Függelékben találja.

Rendszerező ismétlés: fókuszban a jelen idő  30–33. oldal

Melyek az ajánlott beszédtémák?
 időjárás 

 az adott rendezvény, esemény

  saját tevékenységünk vagy a beszélgetőpartner 

tevékenysége

 a partner országa, városa

 utazás, nyaralás

 közös hobbik

Mely témákat kerüljük?
 pénz

 a partner anyagi helyzete

 érzelmek, szexualitás

 politika, vallás

 etnikai és kisebbségi problémák

 személyes problémák

Társas ö sszejö veteleken gyakran kerülünk kapcsolatba új emberekkel. Ilyenkor általában kö nnyed 
beszélgetést …

kerülünk – beszélgethetünk – teremtünk – kezdeményezünk – születhetnek – ügyelni – találunk – ráhangolódunk 

– érdekli

kerülünk –

kerülünk
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c) Hallgassa meg a párbeszédet! Írja le, mit tudott meg a két emberről! ől! 

b)  Egy egyetemista fi ú és egy egyetemista lány ismerkednek a vonaton. Mit gondol, milyen kérdéseket tesznek fel 

egymásnak?

 ............................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

 Fiú: ......................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

 Lány: ....................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

3. Az Ön kultúrájára is igaz mindez? Beszélgessenek kisebb csoportokban! Keressenek különbségeket 

és hasonlóságokat!

4. Egyetemisták a vonaton

a)  Elöljáróban tanulmányozza a beszélt nyelv 

gyakori elemeit! 

A/Az … mindig jó téma. / Ajánlott  téma a/az …
A/Az …-ról/-ről (nálunk is) mindig jól el lehet beszélgetni. 
Nem szabad / Nem illik (viszont) a/az …-ról/-ről érdeklődni. 
Nem örülnek (viszont), ha a/az …ról/-ről kérdezzük őket.
Ha nem akarjuk megsérteni / zavarba hozni a partnerünket, kerüljük a/az … témát.
Ha nem akarunk rossz benyomást kelteni, ne beszéljünk a/az …-ról/-ről.
Ha nem akarjuk, hogy tapintatlannak tartsanak bennünket, ne hozzuk szóba a/az …-t.
Udvariatlannak számít a/az …-ról/-ről beszélni.
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d) Hallgassa meg újra a hangfelvételt! Írja be a hiányzó kifejezéseket! 

Fiú: Ne haragudj, szabad ez a hely?

Lány: ...................................................................... .
Fiú: Köszönöm. (…) Bocsáss meg, hová utazol?

Lány: Szegedre.

Fiú: Én is.

Lány: Egyetemista vagy?

Fiú: .................................................................... . Táncművészetire járok.

Lány: .......................................................................
Fiú: Igen. Szegedre megyek próbálni. Kecskeméten meglátogattam a barátnőmet. Te mi járatban*?

Lány: Hát, egyetemista vagyok, úgyhogy az egyetemre megyek. Angol szakos vagyok. 

Fiú: ...................................................................... .
Lány: Aha.

Fiú: ...................................................................... . És ott tanulsz Szegeden?

Lány: Igen. Meg igazából most amiatt jöttem, mert edzésem lesz. Szinkronúszom. 

Fiú: ...................................................................... ?
Lány: Igen. És most készülök versenyre, úgyhogy most elég sokat edzünk.

Fiú: Sose értettem, hogy a vízben hogyan tudnak ennyien egyszerre mozogni. Mert a színpadon még rendben van, 

de a vízben!

Lány: Hát, sokat gyakorolunk.

Fiú: Hát, nem tudom, nekem ez akkor is rejtély.  .................................................................... ! 

Ha van kedved, Szegeden összefuthatnánk egy kávéra. Vagy gyere el a félévzáró előadásunkra.

Lány: Lesz előadásotok?

Fiú: .......................................................................... . 
Lány: Mikor?

Fiú: Hát, most van a főpróba. Egy hét múlva lesz az előadás. 

Egy modern balettet fogunk táncolni.

Lány: ................................................... . Eljö vö k. 

Fiú: Fent vagy a Facebookon?

Lány: ................................................... . 
Fiú: Akkor majd jelö lj be, mert most nincs nálam semmi. Kuti Gergő. Szia!

Lány: Szia! Nagy Enikő.

Fiú: Szia!

Lány: Oké, bejelö llek. 

Fiú: Jó. És akkor, akkor majd rád írok, és megmondom pontosan, hol és mikor lesz az előadás. Ott majd találkozunk.

Lány: ................................................... .

*  Te mit csinálsz Szegeden? Miért mész Szegedre?

e) Mely szavakat hallotta az a) feladatból? Figyelje meg őket kontextusban! 
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b) A beszélgetés menete, témája ilyenkor más. A fontosabb jellemzőket itt találja.

A beszélgetés fenntartása

Nem szükséges mindig új információt hozzátenni a párbeszédhez, hogy gördülékeny legyen. 

Gyakran elég, ha visszakérdezünk, vagy elismételjük, amit hallottunk. Így jelezzük, hogy 

érdekel bennünket, amit a beszélgetőpartner mond, és várjuk a folytatást.

• Visszakérdezés: Szinkronúszol? Tényleg?

• Egyikük elismétli, amit hallott: Angol szakos.

• Pozitívan reagál a hallottakra: Jó. Szuper. Oké. Aha.

• Előkészíti a választ: Hát, … Hát, nem tudom, de…

á beszédhez hogy gördülékeny legyen.

Stilisztika és szövegépítés

g j y j j

A beszélgetés fenntartása

• Tegezés helyett magázzuk a beszélgetőpartnert.

•  A beszélgetés távolságtartóbb, ritkán válik igazán személyessé. Az időjárás, nyaralás, munka vagy maga 

az utazás jó témák.

• A beszélgetés fenntartására szolgáló nyelvi eszközöket természetesen itt is használjuk.

• Nem (vagy csak ritkán) szerepelnek a fi atalok nyelvhasználatára jellemző szavak: szuper, oké, aha, tök jó.

•  A beszélgetés végén nem szoktunk találkozót felajánlani. Névjegykártyát át lehet adni, például Hadd adjak 

egy névjegykártyát! mondattal.

Stilisztika és szövegépítés

5. Vajon találkozik Enikő és Gergő Szegeden? Képzelje el a folytatást! Írjon néhány mondatot a füzetébe!

7. Játsszanak hasonló ismerkedő – tegező és magázó – beszélgetéseket saját adataikkal! Használják a kom-

munikáció fenntartását szolgáló nyelvi eszközöket!

6. „Idősebbek” (nem egyetemisták vagy fi atal felnőttek) a vonaton

a) Olvassa el és hallgassa meg a párbeszéd elejét! 

)

t!

Férfi : Elnézést, szabad ez a hely?

Nő: Igen, tessék.

Férfi : Köszönöm. Messzire utazik?

Nő: A végállomásig. Szegedre megyek.

Férfi : Én is. Ott dolgozik esetleg?

Nő: Nem, a rokonaimat látogatom meg. 

Férfi : Én munkaügyben megyek Szegedre, egy céghez. Remélem, nem késünk.

Nő: Azt én is remélem. A nővérem azt mondta, hogy kijön elém a gyerekekkel 

a pályaudvarra. Nem lenne jó, ha sokat kellene várniuk. 

Férfi : Hát, az gyerekekkel mindig nehéz. Mennyi idősek? 

Nő: Kik? A gyerekek? 

Férfi : Igen. 

(…)

n
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HOGY TELIK A NAP?

8. Victor Vasarely – Vásárhelyi Győző (1906–1997)

a) Ismeri Vasarely nevét? Mit tud róla? Az interneten is kereshet információkat.

c) Hogyan telt Vasarely egy napja? Hallgassa meg a hangfelvételt, és írja be a hiányzó szavakat! tt! 

b) Kulcskifejezések. Kösse össze őket a jelentésükkel!

Zebra (1937) Vega-Nor (1969) Gestalt I. (1971)

Vásárhelyi Győző, az optikai festészet, azaz az op-art Franciaországba emigrált atyja* egész életében egyetlen 

dologtól rettegett: hogy elvesztegeti az idejét. Ez ellen úgy küzdött, hogy minden percét gondosan megtervezte. 

Idősebb korában így nézett ki egy napja:

7 órakor kelt fel. Utána .................................... , aztán kocogni ment a birtokán. 

9 órakor látott neki a munkának, és fél egyig megszakítás nélkül .................................... . 

Utána .................................... az újságokat, amelyekben a híreken kívül a sakkfeladványnak szentelt különös 

 fi gyelmet. Az ebéd előtti pétanque**-partiról sem .................................... soha. 

Vagy egyik vendégével játszott, vagy – ha éppen nem volt nála senki – egyszer jobb, 

egyszer pedig bal kézzel dobta a golyókat.

Ebéd után .................................... , majd hatig ismét dolgozott. 

Esténként biliárdozott vagy .................................... . 

* megteremtője, létrehozója  

** pétanque (e. pétank): francia golyójáték 

1. elvesztegeti az idejét

2. retteg valamitől

3. kocog

4. nekilát a munkának

5. különös fi gyelmet szentel valaminek

6. átlapozza az újságot

7. megszakítás nélkül dolgozik

8. gondosan megtervezi a napját

a) lassan, kényelmes tempóban fut

b) elkezd dolgozni

c) nem olvassa el, csak gyorsan végignézi

d) nem tart szünetet munka közben

e) nem használja ki jól az időt

f) különösen sokat foglalkozik valamivel

g) nagyon fél valamitől

h) pontosan tudja, mikor mit fog csinálni
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d) Tegyen fel öt kérdést Vasarely napi rutinjával kapcsolatban! A partnere válaszol.

b) Olvassa el és hallgassa meg a napirendeket! A színnel kiemelt kifejezések szinonimáit a szöveg alján találja. 

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................

9. Három híresség napirendje

a)  Honoré de Balzac, Thomas Mann vagy Ludwig van Beethoven? Hallgassa meg a napirendeket, és írja a megfelelő 

nevet a vonalra! 

zac,, TThhoommas M

a!

acc,, Thommmahom

1. Ki kelt a legkorábban?  ....................................................................................................................................

2. Ki itta a legtöbb kávét?   ..................................................................................................................................  

3. Ki vacsorázott vendéglőben?   .........................................................................................................................  

4. Ki dolgozott kilenctől délig?   ..........................................................................................................................  

5. Ki olvasott a legtöbbet?   .................................................................................................................................  

6. Ki sétált naponta fél órát?   ..............................................................................................................................  

7. Ki feküdt le legkorábban?   ..............................................................................................................................  

8. Ki vitt magával kottapapírt a sétájára?   ...........................................................................................................  

9. Kinek a reggeli kávéja állt pontosan hatvan szem kávébabból?   ........................................................................

Honoré de Balzac

Honoré de Balzac (1799–1850) francia regényíró különleges napirendet követett: már hajnali 

egy órakor talpon volt. Reggel nyolcig írt, ekkor másfél órára lepihent. A pihenő után folytatta 

az alkotó munkát, és fél tíztől délután négyig dolgozott. Közben mintegy ötven csésze kávét 

ivott. Munka után fél órát töltött testmozgással, majd fogadta a vendégeit. De a társasági 

életre csak kevés időt szánt, mert már este hatkor nyugovóra tért, hogy hajnali egykor ismét 

munkához láthasson.

felkelt / lefeküdt aludni / nem sok időt töltött másokkal / lefeküdt aludni /  dolgozni kezdhessen 

Thomas Mann (1875–1955) német író reggel nyolckor kelt, aztán egy órát kávézással és 

reggeli készülődéssel töltött. Kilenc órától délig írt, ilyenkor senki nem zavarhatta. Délben 

megebédelt, fél egytől négyig olvasott, aztán ledőlt egy órára. Öt órakor megteázott a 

családjával, majd másfél órát az újságolvasásnak szentelt. Este hétkor félórás sétára 

indult, majd éjfélig olvasott, társasági életet élt, vagy zenét hallgatott.

lepihent / újságolvasással töltött / együtt volt másokkal
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 11. Ön következik. Írjon és meséljen a napjáról! Hasonlítsa össze listáját egy 

partnerrel! 

 c) Hogyan mondhatjuk másképp? Gyűjtse ki a rokon értelmű kifejezéseket a b) feladatból!

1. alszik, pihen:  ...............................................................................................................................................

2. eszik, iszik:  ..................................................................................................................................................

3. felkel:  .........................................................................................................................................................

4. dolgozik:  .....................................................................................................................................................

5. mozog: ........................................................................................................................................................

lepihen – nyugovóra tér –

Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zeneszerző hat órakor kelt. Ezután 

elkészítette a reggeli kávéját, amelyhez pontosan hatvan kávébabszemet 

 számolt le. Fél héttől délután fél háromig zenét szerzett, aztán megebédelt. 

Az ebédet egy pohár borral öblítette le, majd hosszú sétára indult. Mindig vitt 

magával kottapapírt és ceruzát, hátha útközben ihletet kap. Délután fél hatkor 

betért egy vendéglőbe, és elolvasta az újságokat. Itt vacsorázott, majd este 

tízkor nyugovóra tért.

egy pohár bort ivott / inspirálja valami / bement

 10. Ön kivel tud leginkább azonosulni? Kinek a szokásait tartja a legfurcsábbnak? 

Beszélgessenek kisebb csoportokban!

Nem tudnám elképzelni, hogy … (éjjel egykor kelek/keljek fel).
Nem értem, hogy lehet … (éjjel egykor felkelni).
Nem tudnék … (este hatkor lefeküdni aludni).
Eszembe nem jutna … (ötven csésze kávét inni egy nap).
Jó lenne, ha … (nekem is csak három órát kellene dolgoznom egy nap).
Elég furcsa, hogy valaki … (pontosan leszámolja a szemeket 
a kávéjához).

 Van olyan tevékenység, amelyet minden nap elvégez?

 Van olyan dolog, amelyre több időt szeretne fordítani?

 Van olyan dolog, amellyel kevesebb időt szeretne tölteni?

 Megvan a napi rutinja, vagy igyekszik másképpen tölteni minden napját?

Ami engem illet, a szokások embere vagyok. Általában minden napom ugyanúgy telik. Reggel …
Nem szeretem a monotóniát. Igyekszem minden napba legalább egy olyan tevékenységet beépíteni 
/beiktatni, amelyet ritkábban végzek el. Például …
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A BELSŐ ÓRA 

 12. Hogy néz ki egy napja? Mikor hogy érzi magát? Beszélgessenek kisebb csoportokban!

 13. A belső óra

 a) Kulcsszavak és kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket!

hajnalban – reggel nyolckor – kora délelőtt  – késő délután – ebéd után – estefelé – éjszaka – …

fáradtnak/frissnek érzem magam(at) – mélyponton vagyok – jól/sokáig tudok koncentrálni – jó 
ötleteim támadnak – jól érzem magam(at) – nagyon fáradt / különösen friss vagyok – jól alszom – 
jólesik a sport – jólesik a pihenés – jólesik enni valamit – ilyenkor vagyok a legfrissebb / a legfárad-
tabb / a legéhesebb 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...

...

...

...

...

...

Én Az első partnerem A második partnerem

Mi? szervezet   immunrendszer   pulzus   hormon   agy   oxigén   hosszú távú memória   érzékszerv   

vérnyomás   szívverés   emésztés   fájdalom   fájdalomküszöb   fájdalomcsillapító

Mit csinál? fájdalmat érez   felkészül (az emésztésre)   hormont termel   pihenőt tart   hat (egy gyógyszer)  

 fájdalomcsillapító hatása van (egy hormonnak)   hatékonyan tud gondolkozni   emelkedik (a vérnyomás)  

 felgyorsul (a szívverés)   lelassul (a szívverés)

Milyen? hajlamos (a migrénre)   alkalmas (munkára)   érzékeny (a fájdalomra)

 b) Hallgassa meg a szöveget! Írja a megfelelő mondatot az időpont mellé! é!

A test felébred. – Felgyorsul a szívverés. – Ilyenkor vagyunk a leghatékonyabbak. – Különösen érzékenyek vagyunk 

a fájdalomra. – Ez a nap egyik mélypontja: a test felkészül az emésztésre. – A fájdalomküszöbünk ilyenkor a leg-

magasabb, mert a szervezet sok endorfi nt termel. – Az érzékszerveink különösen 

jól működnek, és a szervezet több adrenalint termel. – Ideális időpont 

a szótanulásra. – Az alvás minősége ilyenkor a legjobb.

A test felébred. 

1. Reggel hat órakor:   ............................................................................

2. Nyolc és tíz óra között:  .......................................................................

3. Tíz órától délig:  ..................................................................................

4. Tizenkét óra körül:  .............................................................................

5. Egy és három óra között:  ....................................................................

6. Négy és hat óra között:  .......................................................................

7. Nyolc és tíz óra között:  .......................................................................

8. Hajnali három és négy óra között:  .......................................................

A test felébred.
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 c) Olvassa el, és hallgassa meg újra a szöveget!

Julien-Joseph Virey (e. Zsülien Zsozef Vire) francia orvos a 19. század elején érdekes felfedezést tett. Észrevette, 

hogy a pulzusunk és a vérnyomásunk a nap folyamán változik. A változások ritmusának a „belső óra” nevet adta. 

Ma már tudjuk, hogy az embertől a mikróbáig mindennek van biológiai ritmusa. Az ember belső órája körülbelül 

így néz ki:

6 óra: Hat óra körül ébred fel a test. Felgyorsul a szívverés, a vérnyomás emelkedni kezd. A szervezet felkészül 

az új napra. Van olyan ember, aki azonnal frissen ébred, de olyan is, akinek kell bizonyos idő, amíg el tudja kezdeni 

a napot.

8–10 óra: Nyolc és tíz óra között különösen érzékenyek vagyunk a fájdalomra. Aki migrénre, reumára hajlamos, 

ilyenkor érzi legerősebben a fájdalmat. Jó hír viszont, hogy ilyenkor hatnak legjobban a fájdalomcsillapítók is. 

10–12 óra: Tíz és tizenkét óra között vagyunk a legkreatívabbak. Ilyenkor tudunk a leghatékonyabban gondol-

kozni, koncentrálni és dolgozni. Ez az ideális időpont mindenféle vizsgára.

12 óra: Tizenkét óra körül érjük el a nap egyik mélypontját. A test működése lelassul, felkészül az emésztésre. 

Ilyenkor érdemes rövid pihenőt tartani, mert ez az időszak nem alkalmas a munkára.

13–15 óra: Ha fogorvoshoz megyünk, egy és három óra közé kérjünk időpontot, a fájdalomküszöbünk ugyanis 

ilyenkor a legmagasabb. A szervezet ezekben az órákban termeli a legtöbb endorfi nt, és ennek a hormonnak 

fájdalomcsillapító hatása van.

16–18 óra: Nyelvtanulók, fi gyelem! Négy és hat óra között van az ideális időpont a szótanulásra. A hosszú távú 

memóriánk ugyanis ilyenkor működik a legjobban.

20–22 óra: Nyolc és tíz óra között az érzékszerveink különösen élesek. Ez azért van, mert a szervezet ebben 

az időszakban több adrenalint termel. Az immunrendszer tökéletesen működik.

3–4 óra: A testhőmérséklet az éjszaka második felében, három és négy óra között a legalacsonyabb. Az alvás 

minősége ilyenkor a legjobb.
Rendszerező ismétlés: jelen idő  8–14. oldal
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 14. A tudományos-ismeretterjesztő szövegek stílusa

 a) Milyen számban és személyben állnak a mondatok? Vajon miért?

 b) A többes szám első személy funkciója. Olvassa el!

 15. Igaz vagy hamis? Jelölje meg!

 16. Kifejezések a belső óra körül

 a) Mi a melléknév ellentéte? Írja le! Minden szót megtalál a szövegben, de nem biztos, hogy pontosan ebben 

az alakban.

A többes szám első személy

(mi) használata

A tudományos-ismeretterjesztő szövegekben a többes szám első személyt (mi) használjuk, 

ha általánosan érvényes megállapításokat közlünk.

Stilisztika és szövegépítés

 1. Minden élőlénynek van belső órája.  igaz – hamis 

 2. Ha vizsgáznunk kell, legjobb, ha délelőtt tesszük.  igaz – hamis 

 3. Dél körül nem tudunk hatékony szellemi munkát végezni.  igaz – hamis 

 4. A fájdalomküszöbünk kora délután a legalacsonyabb. igaz – hamis 

 5. Szótanulásra a késő este az ideális időpont. igaz – hamis 

 6. Hajnali három és négy óra között alszunk a legjobban. igaz – hamis 

 7. Az endorfi n nevű hormon csillapítja a fájdalmat.  igaz – hamis

 8. Ebéd után ajánlott egy kicsit sziesztázni.  igaz – hamis

 9. Késő délelőtt hatékonyabbak vagyunk, mint délután.  igaz – hamis

 10. Az immunrendszer reggel működik a legjobban. igaz – hamis

1. gyenge ↔ .............................. fájdalom

2. lelassuló ↔ .............................. szívverés

3. alacsony ↔ .............................. fájdalomküszöb

4. .............................. ↔ rossz minőségű alvás

5. .............................. ↔ tökéletlen működés

6. .............................. ↔ passzív időszak

7. .............................. ↔ alkalmatlan időpont a munkára

8. .............................. ↔ állandó vérnyomás

9. .............................. ↔ tompa érzékszerv

erős
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 17. Ön következik

 a) Egyetért a megfi gyelésekkel? Beszélgessen egy vagy több partnerrel!

 18. Szokott unatkozni? Beszélgessenek kisebb csoportokban!

 a) Válaszoljanak a kérdésekre!

 b) Ige és főnév. Melyik ige hiányzik? Írja le, majd egészítse ki a kifejezésekkel a mondatokat! Ügyeljen a ragozásra!

tesz – érez – kér – termel – tart – ad – csillapítja – végez tesz –

1. felfedezést ..............................

2. nevet ..................... valaminek

3. időpontot ............................... 

4. fájdalmat .............................. 

5. adrenalint .............................. 

6. szellemi munkát ...................... 

7. ............................. a fájdalmat

8. pihenőt .................................. 

a) Nyolc és tíz óra között .............................. .

b) A 19. század elején egy francia orvos érdekes .............................. .

c) Mikor ............................ leghatékonyabban a fájdalmat a gyógyszerek?

d) Megfi gyelésének a belső óra .............................. .

e) A szervezetünk este ............................ a legtöbb ............................. .

f ) Dél körül nem tudunk hatékony ................................. .

g) A fogorvoshoz érdemes egy és három óra között ............................. .

h) Dél körül érdemes ................................. .

tesz

 b) Írjon a saját belső órájáról! Használja a 13–16. feladatok szókincsét!

Rám is igaz, hogy … / Az viszont nem igaz (rám), hogy …
Már én is észrevett em, hogy… / Már nekem is feltűnt, hogy …
Nem hiszem, hogy … / Nálam ez (egészen) másképp van. Én …
Még soha nem tűnt fel, hogy … / Még soha nem vett em észre, hogy… 
Nem tudom, te hogy vagy vele, de én …
Nálam a nap mélypontja nem délben van, hanem …

UNATKOZOM, MIT CSINÁLJAK? 

 Szokott unatkozni?

 Van olyan helyzet, amelyben soha nem unatkozik?

 Van olyan helyzet, amelyben legtöbbször unatkozik?

 Mit tanácsol azoknak az embereknek, akik gyakran unatkoznak?

 Ön szerint lehet annak előnye, ha valaki néha unatkozik?

felfedezést tett 
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Kata: Úgy teszek, mintha buzgón jegyzetelnék, de valójában a bevásárlólistámat írom. 

Péter: Karikatúrákat készítek a csoporttársaimról. Amióta erre a szemináriumra járok, ren-

geteget fejlődtem. 

Marcsi: Számolom, hányszor hangzik el a feladat szó. Ez legalább ébren tart. 

Anna: Firkálok a noteszembe. Nagyon szép virágmintákkal szoktam díszíteni 

a margót, már többen megdicsértek. 

Feri: Álmodozni szoktam. Meglepő, mennyi gondolata támad az embernek, ha egy kicsit 

békén hagyják. 

Betti: Azon gondolkodom, hogy lehetséges, hogy ez a tanár más körülmények között egé-

szen elviselhető. 

szorgalmasan

vicces rajzokat

mondja valaki

írok, rajzolok

a lap szélét

fantáziálni

tolerálható

A tanár túl halkan beszél.
A legtöbben készületlenül érkeznek. 
Mindenki mobilozik az asztal alatt . 
Senkit nem érdekel a téma. 
Senki nem érzi fontosnak, amiről szó van. 
A tanár unalmasan/egyhangúan beszél. 
A tanár felolvas.
…

 19. Unalom az iskolában és az egyetemen

 a) Mitől lehet unalmas egy iskolai/egyetemi 

óra? Beszélgessenek és gyűjtsenek 

további okokat! 

 20. Unatkozom, mit csináljak?

 a) Előfordulhat, hogy unalmasnak találunk egy órát. Olvassa el, mit csinálnak ilyenkor az alábbi fórumtagok! 

A színnel kiemelt szavak szinonimáit a jobb oldalon találja.

 b) Ön szerint mitől a legunalmasabb az óra? Használja az a) feladatban gyűjtött okokat és az alábbi mondat-

kezdeteket!

 c) Vett már részt különösen unalmas órán? Meséljen róla!

(Nagyon) nem szeretem, ha …
Nagyon unalmassá tudja tenni az órát, ha …
Ki nem állhatom, amikor …
Rémes / Borzasztó, amikor …
Semmi értelme az órának, ha …
Tönkre tudja tenni az órát, ha …
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 21. Tudja-e a tanár, mi történik az órán?

 a) Prievara Tibor angoltanár számol be egy tanulságos kísérletről. Olvassa el blogbejegyzése első részét!

 b) Mit gondol, mi történt? Beszélgessen egy partnerrel! Írják le a gondolataikat!

 b) Gyakori kifejezések. Mit jelentenek? Kösse össze!

 c) Önnek is van módszere? Írjon rövid fórumbejegyzést!

 c) Hallgassa meg a blogbejegyzés szövegét! Mit csináltak a diákok? Írja le! e!

 d) Hasonlítsák össze a bejegyzéseiket! Nyilvánítsanak véleményt!

Talán …  /  Az is lehet, hogy …  /  Valószínűleg …  /  Arra tippelek, hogy …  /  Szerintem …

Tavaly kihívtam több osztályt, hogy óra alatt küldjenek el nekem egy sms-t 

úgy, hogy én ne vegyem észre. Elég magabiztos voltam, azt gondolva, hogy 

azért nagyjából tudom, hogy mi minden történik körülöttem. Csúnya bukás 

lett a vége: csak az nem küldött sms-t, aki nem akart.

Idén megismételtem a tesztet egy kilencedikes osztállyal*. Azt sejtettem, 

hogy idén sem fogok nyerni, de az, ami következett, egészen megdöbbentett.

versenyezni akartam velük

mert azt gondoltam

a diákok győztek

éreztem, gondoltam

meglepett, sokkolt

1. békén hagy valakit

2. rengeteg gondolata támad

3. rengeteget fejlődik

4. elhangzik egy szó

a) sok dolog eszébe jut

b) egyre jobb valamiben

c) kimondanak egy szót

d) nem zavar valakit

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

Kíváncsi vagyok, 

nálam is működik-e.

Ez nálam biztos, hogy 

nem működne, mert …
Ezt ki fogom 

próbálni.

Felhívták a tanárt Messengeren,

* kilencedikes osztály: 14–15 éves gyerekek
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 24. Összefoglalás

 a) Válasszon egy témát! Írjon és meséljen róla! Használjon minél többet a fejezet szókincséből!

 b) Ha van magyar ismerőse, kérje meg, hogy meséljen valamelyik témáról! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is 

készíthet. Foglalja össze az információkat szóban és írásban!

 A sikeres smalltalk 

 Egy vagy több híresség napirendje

 A napirendem

 d) Olvassa el és hallgassa meg újra a szöveget! Írja le a hiányzó kifejezéseket!

bejelölt ismerősként – a fejemre egy macskát  applikált – két teljes bekezdést kimásolt – semmit nem vettem észre 

– fogalmunk sincs arról – ezt továbbította nekem – egyszerűen felhívott Messengeren

bejelölt ismerősként 

 22. A fokozás eszközei a szövegben

 a) Olvassa el újra a második bekezdést! Húzza alá a fokozás, dramatizálás nyelvi eszközeit! (Általában a mondatok 

elején találja őket.)

 23. Ön következik. Átélt már hasonlót diákként vagy tanárként? Meséljen a tapasztalatairól! Használja a fokozás, 

dramatizálás eszközeit!

 b) Mesélje el a történetet az egyik diák nevében! Használja az a) feladat kifejezéseit!

Képzeld, az angoltanárom kihívta az osztályunkat, hogy …

Amikor … éves voltam, mi is …                       Gyerekkoromban/Kamaszkoromban … 
Velem is történt ilyesmi/hasonló, amikor … Sosem fogom elfelejteni, amikor …

* elolvasandó olvasmány: az olvasmány, amit el kell olvasni

Hogy 15 perc után kaptam a 17 fős csoportból 10+ sms-t, az hagyján. (…) Volt, aki először csak ...................

.......................... , és volt, aki a táblán látható tízsoros szöveget küldte el hibátlanul. És ez mind semmi, mert 

olyan is volt, aki megcsinált egy feladatot, majd lefényképezte, és .................................................... , hogy akár 

ki is javíthatnám. Aztán az egyik diák angol szavakat kérdezett, és megint más az elolvasandó* olvasmányból 

............................................... és elküldött. Nem beszéltem még akkor a matricadömpingről, és arról sem, aki 

regisztrált egy teljes Facebook-profi lt, méghozzá „Nyertünk, tanár úr” néven, majd ............................................ . 

Volt, aki szelfi t küldött, de olyan is, aki lefotózott, ............................................... , és ezt küldte el. Mindezt úgy, 

hogy az angolóra folyt, én pedig ............................................... .

Ismét bebizonyosodott: ............................................... , hogy mi történik az osztályteremben… Már ha nem 

akarják a diákok, hogy fogalmunk legyen. 

bejelölt 

ismerősként
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KIEJTÉS ÉS INTONÁCIÓ

1. Szavak s, sz, c, cs hangokkal. Hallgassa meg és ismételje a szavakat! Ügyeljen az s, sz, c, cs hangok ejtésére! e! 

szép, csúnya, személyes, fájdalomcsillapító, tízsoros, regisztrál, szótanulás, bocsáss meg, beszélgetés, össze-

jövetel, macska, szöveg, kapcsolat, csésze, szieszta, sms

– A SZÓTÓL A SZÖVEGIG

4. Mondat- és szövegintonáció: az angoltanár 

a) Hallgassa meg a 21. feladat egy részletét! Írja be a hiányzó kifejezéseket!  t!!  

b) Hallgassa meg újra a szöveget! Jelölje a szüneteket, az egy szóként ejtett elemeket és a hangsúlyos szótago-

kat! Olvassa fel a szöveget a jelöléseket követve!  

Volt, aki először csak bejelölt ismerősként, és volt, aki a táblán látható ........................................... küldte 

el hibátlanul. És ez ........................................... , mert olyan is volt, aki megcsinált egy feladatot, majd 

lefényképezte, és ........................................... Messengeren. Aztán az egyik diák angol ..............................

............. , és megint más az elolvasandó olvasmányból két teljes bekezdést kimásolt és elküldött.  ..............

............................. még akkor a matricadömpingről, és ........................................... , aki regisztrált egy 

teljes Facebook-profi lt, méghozzá 'Nyertünk, tanár úr' néven, majd ezt továbbította nekem. Volt, aki ...........

................................ , de olyan is, aki lefotózott, a fejemre egy macskát applikált, és ezt küldte el. 

2. Kifejezések s, sz, c, cs hangokkal

a) Hallgassa meg a kifejezéseket! Írja le a hiányzó szavakat! t!

b) Hallgassa meg és ismételje a kifejezéseket! Ügyeljen az s, sz, c, cs hangok ejtésére! A kifejezéseket általában 

egy szónak halljuk.

1. csúnya .....................

2. .............. virágminták

3. .............. munka

4. .............. szöveg

bukás 5. könnyed ...................

6. .............. összejövetel

7. üzleti .....................

8. ................. problémák

3. Kifejezések: igék és főnevek s, sz, c, cs hangokkal

a) Hallgassa meg a kifejezéseket! s, sz, c vagy cs hiányzik? Írja le! e!

b) Hallgassa meg a kifejezéseket! Jelölje meg a hangsúlyos szótagokat! Majd ismételje a kifejezéseket! Ügyeljen 

az s, sz, c, cs kiejtésére!

s 5. a fejemre ma......kát applikált 

6. angol ......avakat kérdezett

7. regi......trált egy telje...... Facebook-profi lt

8. ......elfi t küldött 

1. bejelölt ismerő......ként

2. meg......inált egy feladatot

3. felhívott Me......engeren

4. kimá......olt egy bekezdé......t
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Haszn1

HASZNOS MONDATOK

Hogy telik a nap?

Nem akarom elvesztegetni az időmet.

A nap minden percét megtervezem.

Korán kelek. Reggeli után futok.

Megszakítás nélkül dolgozom délig.

Napi félórát töltök testmozgással.

Nem értem, hogy lehet napi ötven csésze kávét 

meginni.

Eszembe sem jutna este hat órakor lefeküdni.

Én is szeretek vendéglőben vacsorázni.

Sok/Kevés időt szánok a társasági életre.

Smalltalk

Új emberekkel kerülünk kapcsolatba.

A smalltalk pozitív légkört teremt.

Az időjárás mindig jó téma. 

Ajánlott téma a nyaralás is.

Nem szabad/illik személyes problémákról érdeklődni.     

Ha nem akarjuk megsérteni vagy zavarba hozni 

a partnerünket, kerüljük a pénz témáját.

Udvariatlannak számít a politikáról beszélni.    

A belső óra

10 óra körül tudunk a leghatékonyabban 

dolgozni.

Délben van a nap egyik mélypontja.

A fájdalomküszöbünk 13 és 15 óra között 

a legmagasabb.

Az endorfi nnak fájdalomcsillapító hatása van.

Az érzékszerveink különösen élesek.

A szervezet több adrenalint termel.

Az immunrendszer tökéletesen működik.

Reggel érzékenyebbek vagyunk a fájdalomra.

A test dél körül felkészül az emésztésre.

Ilyenkor érdemes rövid pihenőt tartani.

A hosszú távú memóriánk négy és hat óra között 

működik a legjobban.

Bemutatkozás, mások bemutatása

Hadd mutassam be nektek/Önöknek Krisztinát.

Első látásra kedves embernek tűnt. 

Hamarosan kiderült, hogy tanárnő. 

Amikor tovább érdeklődtem, elmondta/elmesélte, hogy sokáig élt Dél-Afrikában.

Örülök, hogy megismertelek/megismertem.

Unatkozom, mit csináljak?

Firkálok a noteszembe.

Szelfi ket/Üzeneteket küldök.

Virágokat rajzolok a margóra.

Létrehozok egy Facebook-oldalt.
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