SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

Eső előtt köpönyeg!
1
a2
b4
c1
d3
2
március április, május: tavasz
június, július, augusztus: nyár
szeptember, október, november: ősz
december, január, február: tél
4
esik az eső
esik a hó
fúj a szél
fagy
villámlik
süt a nap
5
tavasz: húsvéti tojás, virág
ősz: tarka levelek, toboz
nyár: labda, napernyő
tél: hóember, hóesés
7
(hőmérő): délután 31 fok
(csapadék): nem várható
(felhő): kora délelőtt felhős
(szél): gyenge, mérsékelt marad
8
bal oldal: száraz, meleg, napos, derűs
jobb oldal: felhős, nedves, hideg, esős, borús, szeles, ködös, záporos
9/A
alvászavar - Nem tudok aludni
nyugtalanság - Ma semmihez sincs türelmem.
erős UV sugárzás - Nagyon süt a nap.
fejfájás - Migrénem van.
allergia - Hapci, már megint ez az allergia!
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9/B
Nem szabad sokat dolgozni!
Sok vitamint kell enni!
Nem szabad sok kávét inni!
Magas faktorú naptejet kell használni!
Nem szabad alkoholt inni!
Napi 2-3 liter vizet kell inni!
Este kell sétálni!
Délután kell pihenni!
10
1 Bükk magas, a Mátra magasabb, de az Alpok a legmagasabb.
2 Hamburg szép, Párizs szebb, de Budapest a legszebb.
3 A Neckar hosszú, a Rajna hosszabb, de a Duna a leghosszabb.
4 A vonat gyors, az autó gyorsabb, de a repülő a leggyorsabb.
11
a volt
b van
c lesz
12
a hidegebb van
b hosszabbak
c magasabb
d melegebb
e több
13
a5
b7
c3
d4
e2
f1
g6
14
a1
b2
c2
15
a forróság
b száraz
c legszárazabb
d szerda
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e napsütés
17
Evelin: Budapestre, vonattal
Ákos: nem utazik sehová, otthon tölti a nyarat
Zsuzsa: szeptemberben, busszal
Kissék: Svájcba, mindegy (télen vagy nyáron), repülővel
19
Az órajárással megegyező irányban: túracipő(bakancs), személyes iratok (pl. bankkártya,
személyi igazolvány…), törölköző, kerékpár, útlevél, fürdőruha (bikini), hűtőtáska,
napszemüveg, naptej(olaj), strandpapucs, térkép
20
pl. sapka, sál, kesztyű, síruha, síszemüveg, síbakancs…stb.
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