12. évfolyam – december – WEATHER, SEASONS
I (general)
III (summer)
climate
éghajlat
sun - sunny
nap - napos
continental climate
mérsékelt/kontinentális
sunshine
napsütés
éghajlat
temparate zone
mérsékelt öv
scorching sunshine
perzselő napsütés
degree of Celsius/Centigrade Celsius-fok
drought
aszály, szárazság
temperature
hőmérséklet
hot
forró
average temperature
átlaghőmérséklet
heat
hőség, forróság
weather forecast
időjárás-előrejelzés
heat wave
hőhullám
weather report
időjárásjelentés
shower
zápor
meteorologist
meteorológus
storm - stormy
vihar - viharos
It’s pouring with rain.
predictable
megjósolható
Ömlik az eső.
It’s raining cats and dogs.
humid - humidity
párás - párásság
Esik, mintha dézsából
öntenék.
extremes of weather
időjárási szélsőségek
rainfall
szakadó eső
global warming
globális felmelegedés
soak to the skin
bőrig ázik
greenhouse effect
üvegházhatás
hail
jégeső
weather vane
szélkakas
lightning
villám(lás)
sunglasses
napszemüveg
thunder
mennydörgés
straw hat
szalmakalap
thunderstorm
zivatar
suntan lotion
naptej
dew
harmat
umbrella
esernyő
clear up
kitisztul
raincoat
esőkabát
rainbow
szivárvány
Wellingtons
gumicsizma
sunburn
leégés
furcoat
bunda
suntan
napbarnított bőr
scarf (pl. scarves)
sál
lie in the sun / sunbathe
napozik
gloves
kesztyű
go to the beach
strandra megy
cap
sapka
go on a summer holiday
nyári vakációra megy
II (winter)
IV (spring, autumn)
snow - snowy
hó - havas
capricious
szeszélyes
snowflake
hópehely
fog - foggy
köd - ködös
It’s snowing.
Esik a hó.
dense fog
sűrű köd
snowfall
hóesés
mist - misty
ködszitálás, pára - párás
snow storm / blizzard
hóvihar
damp
nyirkos
sleet
havaseső
wet / soggy
nedves / tocsogós
ice - icy
jég - jeges
wind - windy
szél - szeles
icicle
jégcsap
gust
széllökés, szélroham
frost - frosty
fagy - fagyos
gale
orkán, szélvihar
It’s freezing.
Fagy van.
hurricane
hurrikán
freezing cold
fagyos hideg
breeze
szellő
rime
dér, zúzmara
cool
hűvös
thaw
olvadás
chilly
csípős, hűvös
It’s thawing/melting.
Olvad a hó.
warm
meleg, langyos
below zero
fagypont alatt
cloud - cloudy
felhő - felhős
above zero
fagypont felett
overcast
borús
slippery
csúszós
rain - rainy
eső - esős
snowball
hógolyó
It’s raining.
Esik az eső.
have a snowfight
hógolyózik, hócsatázik
drizzle
szemerkélés, szitálás
snowman
hóember
It’s drizzling.
Szemerkél/szitál az eső.
build a snowman
hóembert épít
raindrop
esőcsepp
sledge / sleigh
szánkó
puddle
pocsolya
go sleighing/sledging
szánkózni megy
mud
sár
skating
korcsolyázás
Trees are blooming.
Virágba borulnak a fák.
skiing
síelés
Leaves are falling
Hullanak a falevelek.

