School

Week 1
oktatás

education
educational system
primary / elementary school
secondary school /high school (AmE)
vocational school
secondary grammar school
higher education
institute
college
university
faculty
commercial
economic
teaching staff
professor
teacher
form teacher/ classmaster
headmaster
pupil
student
class
form / grade
classmate

school building
furniture

oktatási rendszer
általános iskola
középiskola
szakközépiskola
gimnázium
felsőfokú oktatás
intézmény
főiskola
egyetem
tagozat, tanszék
kereskedelmi
közgazdasági
tanári kar
egyetemi tanár
tanár
osztályfőnök
igazgató (iskola)
kisiskolás tanuló
tanuló, diák, hallgató
osztály
(itt) évfolyam
osztálytárs

iskolaépület
bútor, berendezés

Week 2
corridor
sports fields
courtyard
classroom
chemistry lab
computer lab
staff room
headmaster’s office
library
school canteen
buffet/ snack bar
gym/ gymnasium
hall
decorate
decoration
blackboard/ whiteboard
desk

school life
lesson/ class
break
during the break
during the lessons
do homework
do an exercise
learn by heart
memorise

folyosó
sportpálya
udvar
osztályterem
kémialabor
számítógépes terem
tanári szoba
igazgatói iroda
könyvtár
iskolai ebédlő
büfé
tornaterem
aula
díszít
díszítés
tábla/ fehér tábla
íróasztal

iskolai élet
tanóra
óraközi szünet
a szünet alatt
az órák alatt
házi feladatot ír
feladatot old meg
kívülről megtanul
memorizál

Week 3
make a presentation
solve a problem
discipline
new students’ ball
school leavers’ ball
fancy dress ball
school celebration
celebrate
be absent
miss lessons
be present
punish
rule
spring/ summer/ autumn/ winter holiday
school trip
examination, exam
take an exam
pass an exam
fail the exam
entrance exam
make a mistake
mark
test
written/ oral exam

előadást tart
problémát megold
fegyelem
gólyabál
szalagavató bál
farsang
iskolai ünnepély
ünnepelni
hiányzik
hiányzik az órákról
jelen van
megbüntet
szabály, szabályzat
tavaszi/ nyári/ őszi/ téli szünet
osztálykirándulás
vizsga
vizsgázik
átmegy a vizsgán
megbukik a vizsgán
felvételi vizsga
hibázik
iskolai jegy
dolgozat
írásbeli/ szóbeli vizsga

Week 4
school subject
Mathematics/ Maths
Physics
Biology
Geography
Science
Art
Music
Foreign Language
English/ German/ Italian Language
Hungarian Literature and Grammar
History
P. E. (Physical Education)
R. E. (Religious Education)
special subject
Computer Science
Information Technology (IT)

teachers/ students
explain
boring
patient/ impatient
understanding
polite/ impolite
be good at …/ be bad at …
hard working
active
lazy
behave
behaviour
respect

iskolai tantárgy
matematika/ matek
fizika
biológia
földrajz
természettudomány
művészeti tantárgyak, rajz
ének-zene
idegen nyelv
angol/ német/ olasz nyelv
magyar irodalom és nyelvtan
történelem
testnevelés
hittan
szakmai tantárgyak
számítástechnika
informatika

tanárok/ diákok
magyaráz
unalmas
türelmes/ türelmetlen
megértő
udvarias/ udvariatlan
jó/ rossz vmiben
szorgalmas
aktív, igyekvő
lusta
viselkedni
viselkedés
tisztelni

