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Beszélgetés: Beszélgetés a nyárról 

1. Neked jó nyarad volt? Miért igen, miért nem? 

2. Ez a nyarad más volt, mint a többi előző nyarad a pandémia miatt? 

3. Te pihentél sokat / dolgoztál sokat / nyaraltál valahol a nyáron? 

4. Te csak otthon, a lakóhelyeden maradtál a pandémia (járvány) miatt? 

5. Te utaztál valahova ezen a nyáron?  

    Ha igen, hova? 

     - külföldre 

     - vidékre 

     - hétvégi nyaralóba 

     - rokonhoz / családhoz  

     - csak Ontárión belül / más tartományban / Kanadán belül?     

     - ha amerikai diák vagy: csak Amerikán belül / egy másik államban Amerikában?            

6. Te kirándultál a hétvégéken? 

    Ha igen, hova mentél? 

     - belvárosba 

     - parkba / állatkertbe 

     - tópartra / vízpartra / strandra 

     - Niagara-vízeséshez 

     - tóhoz horgászni / tóhoz úszni 

     - a hegyekbe túrázni 

     - egy másik közeli / távoli városba   

     - ki a természetbe 

     - barátodhoz / rokonokhoz 

              barátot meglátogatni / rokonokat / családtagokat meglátogatni 

7. Te csináltál valamilyen érdekes dolgot a nyáron? 

             - például feliratkoztál egy online tanfolyamra? 

             - több időt töltöttél a családoddal? 

             - többet beszélgettél a barátaiddal és ismerőseiddel? 

             - kezdtél egy új hobbit? / egy új szabadidős tevékenységet? 



             - grilleztél a kertedben / erkélyeden? 

             - voltál baráti / családi összejövetelen? 

8.   Mi az, amit te nem tudtál csinálni ezen a nyáron a járvány miatt? 

9.   Szerinted a jövő nyarad jobb lesz? Te mit szeretnél csinálni a jövő évben nyáron? 

10. Te szomorú vagy, hogy lassan eltelik a nyár / vége a nyárnak?  

 

Nyelvtan  

a) Miről beszélgettünk? 

1. Mi beszélgettünk a nyárról / az utazásról / a hétvégéről. 

 

2. Mi arról beszélgettünk, hogy hova utaztunk a nyáron. 

          …                      , hogy mit csináltunk a nyáron.  

          …                      , hogy kirándultunk-e a nyáron? 

          …                      , hogy  ___________________________ 

 

b) Te hova utaztál? / Te hova mentél a nyáron? 

1. Én egy közeli városba / állatkertbe mentem.  

2. Én a tópartra / vidékre utaztam. 

3. Én a barátomhoz / a Niagara-vízeséshez / a barátnőmhöz utaztam. 

 

c) Te hol voltál? 

1. Én egy közeli városban / állatkertben voltam. 

2. Én a tóparton / vidéken voltam. 

3. Én a barátomnál / a Niagara-vízesésnél / a barátnőmnél voltam.  

 

Olvasmány: Az én nyaram 

Olvasd el a két történetet! 

 

1. Ez a nyár más volt, mint a többi nyaram. Nem tudtam utazni külföldre a járvány miatt. A 

repülőjegyet még februárban megvettem elég jó áron. Az olasz tengerpartra akartam 

utazni. A szállodát is lefoglaltam előre. Nagy izgalommal vártam a júliusi vakációmat, de 

abból sajnos nem lett semmi. Itthon maradtam. De szerencsére nem unatkoztam. A nyár 



folyamán gyakran beszélgettem a régi barátaimmal. Vagy ők hívtak engem, vagy én 

hívtam őket telefonon vagy zoomon. Jó érzés volt velük újra felvenni a kapcsolatot. Az 

utóbbi években nagyon felgyorsult az életünk, az életritmusunk, és így kevesebb idő 

jutott egymásra. Csak rohantunk és teljesen lefoglalt minket a munka és a család. Most 

viszont volt több időnk egymásra. Augusztusban minden hétvégén összejöttünk négyen-

öten, régi jóbarátok. Együtt grilleztünk, együtt ettünk-ittunk és kirándultunk a szabadban. 

Újra közelebb kerültünk egymáshoz. Nem is volt olyan rossz ez a nyár! 

 

2. Ez a nyár elég unalmas volt! Sok időt töltöttem otthon bezárva a négy fal között. A 

munkámat elveszítettem a járvány miatt. Az étterem bezárt és utána tönkrement az üzleti 

vállalkozás. Szóval otthon maradtam és néztem a török és spanyol szappanoperákat a 

Netflixen. De azt is meguntam. Már a végén a macskámhoz beszéltem spanyolul. Aztán 

feliratkoztam egy online spanyol nyelvtanfolyamra. Kilenc diák van ebben az osztályban. 

Az egyik diákkal megbarátkoztam és meghívott a nyaralójába, ami egy tó mellett van. 

Ezen a hétvégén oda utazom. Remélem, jó idő lesz és fogok tudni úszni a tóban. Még 

szép nyárias az idő így szeptember végén. Végre lesz egy kis nyári élményem a víznél! 

És közben gyakoroljuk a spanyol nyelvet!  

 

Kérdések 

1. Szerinted ki írta ezt a két történetet: 

    - férfi vagy nő? 

    - fiatal, középkorú vagy idősebb? 

    - neki van családja vagy nincs családja? 

2. Neked melyik történet tetszett jobban? Miért? 

3. Milyen új szavakat tanultál? 

4. Neked nehéz volt megérteni a szöveget? 

 

 


