9. évfolyam

FAMILY, RELATIVES

Week 1.
relative
relationship
close/ distant relative
large / small family
nuclear family
one-parent family
extended family
elder brother/ younger brother
elder sister/ younger sister

rokon
kapcsolat, viszony
közeli/ távoli rokon
nagy/ kis család
szűk család(i kör)
egyszülős család
tág család(i kör)
báty/ öcs
nővér/ húg

sibling

testvér

only child
half-brother/sister
step brother / sister
parent(s)/ grandparent(s)
father/ dad/ daddy
mother/ mom/ mum/ mummy
grandfather/ grandmother
granny
wife
husband
son
daughter

egyedüli gyerek
féltestvér (az egyik szülő ágán)
féltestvér (nincs vér szerinti kapcsolat)
szülő(k)/ nagyszülő(k)
apa, apu, apuci
anya, anyu, anyuci
nagypapa/ nagymama
nagyi
feleség
férj
fia vkinek
lánya vkinek

take after

hasonlít vkire

bring up
look after
educate

felnevel
gondoz, gondoskodik, vigyáz vkire
oktat

Week 2
godfather/ godmother
godchild
father-in-law
mother-in-law
sister-in-law
brother-in-law
son-in-law
daughter-in-law
cousin
aunt
uncle
nephew
niece
twins
orphan
widow
widower
be divorced
be married
single
spinster
bachelor
family man
fiancée
bride
fiancé
bridegroom

keresztapa/ keresztanya
keresztgyerek
após
anyós
sógornő
sógor
vő
meny
unokatestvér
nagynéni
nagybácsi
unokaöcs
unokahúg
ikrek
árva
özvegy (nő)
özvegy (férfi)
elvált
házas
egyedülálló
vénlány
agglegény
családos ember
menyasszony (jegyes)
menyasszony (esküvőn)
vőlegény (jegyes)
vőlegény (esküvőn)

Week 3
adult/ grown up
new born baby
infant
toddler (from 1 to 2 years)
teenager
middle-aged
pensioner/ retired person/ old-age pensioner
engage
engagement
wedding
wedding ceremony
wedding party
marry sy
get married
honeymoon
start a family
love at first sight
fall in love with sy
date sy
go steady with sy/ go out with sy
generation/ generation gap
get on well with sy
have a row with sy
quarrel
cheat on sy
jealousy/ be jealous of sy
break up with sy/ split up

felnőtt
újszülött
csecsemő
totyogó kisgyerek
tinédzser
középkorú
nyugdíjas
eljegyez
eljegyzés
esküvő
esküvői szertartás
lagzi
elvesz vkit, hozzámegy vkihez
megházasodik, megnősül, férjhez megy
nászút, mézeshetek
családot alapít
szerelem első látásra
beleszeret vkibe
randevúzik vkivel
jár vkivel
generáció/ generációs szakadék
jól kijön vkivel
összevész vkivel
veszekedik
megcsal vkit
féltékenység/ féltékeny vkire
szakít vkivel/ szakít

funeral

temetés

Describing people’s appearance

Week 4
describe
appearance

leír, jellemez
külső megjelenés

slim/ thin/skinny
plump/overweight/ fat
average weight
ponytail
plaits
fringe
shoulder-length hair
spiky
bald
chin/ double chin
scar/ scarred
wrinkles
spot
birthmark
eyebrows
eyelashes
short-sighted/ long-sighted
blind
wear glasses/ wear contact lenses

vékony/ sovány/csontos
dundi/túlsúlyos/ kövér
átlagos súlyú
lófarok
hajfonat
frufru
vállig érő haj
tüskés
kopasz
áll/ toka
sebhely/ sebhelyes
ránc
pattanás
anyajegy
szemöldök
szempilla
rövid látó/ távol látó
vak
szemüveget/ kontaktlencsét hord

lips

ajkak

milk teeth/ wisdom teeth/
bad or decayed teeth
brace
pointed/ hooked/ turned up nose
deaf
hearing aid

tejfog/ bölcsesség fog/
rossz fog
fogszabályzó
hegyes/ hajlott/ pisze orr
süket
halló készülék

