Free time, hobbies
Week 1
free time/ spare time
relax/ have rest
watch TV
channel/ program/ programme
series
listen to music/ the radio
read
collect sg (stamps, coins, postcards)
play computer games
play with the computer
surf on the (Inter)net
play a musical instrument
play the guitar
play the violin
play the piano
play the drums
play the trumpet
take photos
sew
knit
paint
draw
dance/ go dancing
ride a horse/ a bicycle/ a motorbike
drive a car

szabadidő
pihen
TV-t néz
TV csatorna, TV műsor
sorozat
zenét/ rádiót hallgat
olvas
gyűjt valamit (bélyeget, érmét, képeslapot)
számítógépes játékokkal játszik
számítógépezik
internetezik
hangszeren játszik
gitározik
hegedül
zongorázik
dobol
trombitál
fényképez
varr
köt
fest
rajzol
táncol/ táncolni megy
lovagol/ biciklizik/ motorozik
vezet

Week 2
do the gardening
do a do-it-yourself job
go out
go on a trip/ an excursion
go for a walk
travel
go fishing
do some sports
go for a training
go to a museum/ art gallery
go to the cinema
go to the theatre/ opera
cinema/ theatre fan
go to concerts/ festivals
meet one’s friends
have a party
keep pets
modelling
visit friends/ relatives
mountain climbing
do crossword puzzles
play cards/ card games
play chess
play board games
learn languages

kertészkedik
barkácsol
szórakozni megy
kirándulni megy
sétálni megy
utazni
horgászni megy
sportol
edzésre megy
múzeumba/ művészeti galériába megy
moziba megy
színházba / operába megy
mozi/ színház rajongó
koncertekre/ fesztiválokra megy
találkozik a barátaival
bulizik
háziállatot tart
modellezés
barátokat/ rokonokat látogat
hegymászás
keresztrejtvényt fejt
kártyázik
sakkozni
társasozik
nyelveket tanul

Week 3
exhibition
play
stage
audience
full house
dress up
direction
director
acting
act
performance
actor
actress
role
cast
hero
heroine
main character/ hero
film/ movie
screen
viewer
thriller film
horror film
science fiction film
adventure story/ film

kiállítás
színdarab
színpad
közönség
telt ház
felöltözik alkalomhoz
rendezés
rendező
szereplés, színjátszás
játszik, alakít
előadás
színész
színésznő
szerep
szereposztás
hős
hősnő
főhős
mozi film
képernyő, mozivászon
néző
rémtörténet
horror film
fantasztikus film
kalandfilm

Week 4
comedy
romantic story/ film
love story
cartoon
documentary
true story
disaster movie
animated film
dubbed film
subtitled film
soundtrack
award
bestseller
novel
short story
poem
fairy tale
bed time story
writer/ novelist
poet
title
the book is about ...
musician/ singer
band/ pop group
lyrics

vígjáték
romantikus film
szerelmi történet
mesefilm
dokumentumfilm
igaz történet
katasztrófafilm
animációs film
szinkronizált film
feliratos film
filmzene
díj
sikerkönyv
regény
novella
vers
tündérmese
esti mese
író/ regényíró
költő
cím
a könyv ...-ról szól
zenész/ énekes
együttes, pop csapat
dalszöveg

