February - Town and Country 1
1. landscape features

tájelemek

2. (rocky/sandy) beach

(sziklás/homokos) tengerpart

3. cliff

szikla

4. coast

partvonal

5. continent

kontinens

6. desert

sivatag

7. coral reef

korallzátony

8. field

mező

9. forest

erdő

10. glacier

gleccser

11. hill

domb

12. island

sziget

13. lake

tó

14. mountain

hegy

15. mountain range

hegyvonulat

16. mountain top

hegytető

17. ocean

óceán

18. river

folyó

19. sand

homok

20. scenery

táj

21. sea

tenger

22. stream

patak

23. valley

völgy

24. waterfall

vízesés

25. wave

hullám

Town and Country 2
1. plants

növények

2. branch

ág

3. bush

bokor

4. flower

virág

5. fruit

gyümölcs

6. grass

fű

7. greenhouse

üvegház

8. grow plants / crops

növényt termeszteni

9. leaf, leaves

falevél, falevelek

10. root

gyökér(zet)

11. soil

termőföld

12. tree

fa

13. trunk

fatörzs

14. vegetable

zöldség

15. natural disasters

természeti katasztrófák

16. drought

szárazság

17. earthquake

földrengés

18. famine

éhínség

19. flood

árvíz

20. forest/bush fire

erdő-/bozóttűz

21. hurricane

hurrikán

22. tornado

tornádó

23. tsunami

cunami, szökőár

24. volcano

vulkán

25. volcanic eruption

vulkánkitörés

Town and Country 3
1. environment

környezet

2. acid rain

savas eső

3. air pollution

légszennyezés

4. water pollution

vízszennyezés

5. alternative energy sources

alternatív energiaforrások

6. biodegradable products

biológiailag lebomló termékek

7. burn petrol

benzint éget

8. burn rubbish

szemetet éget

9. carbon dioxide

széndioxid (CO2)

10. car exhaust fumes

kipufogógáz

11. deforestation

erdőirtás

12. disposable

eldobható

13. global warming

globális felmelegedés

14. greenhouse effect

üvegházhatás

15. holes in the ozone layer

lyukak az ózonrétegen

16. polar ice cap

sarki jégsapka

17. industry

ipar

18. landfill

szemétlerakó

19. lead

ólom

20. litter

szemét

21. melt

olvad

22. natural habitat

természetes élőhely

23. organic

bio

24. overpopulation

túlnépesedés

25. ozone-friendly

környezetbarát

Town and Country 4
1. pollute

szennyezni

2. pollution

szennyezés

3. smog

szmog

4. rainforests

esőerdők

5. recycling

újrahasznosítás

6. save energy

takarékoskodni az energiával

7. save water

takarékoskodni a vízzel

8. unleaded petrol

ólommentes benzin

9. water power

vízenergia

10. wind power

szélenergia

11. solar power

napenergia

12. waste

hulladék

13. become extinct

kihal (állatfaj, növényfaj)

14. climate change

éghajlatváltozás

15. cut down forests

kiirtani az erdőket

16. damage the environment

károsítani a környezetet

17. protect the environment

védeni a környezetet

18. energy-saving

energiatakarékos

19. environmentally friendly

környezetbarát

20. harmful to the environment

környezetre ártalmas

21. in danger of extinction

kihalófélben lévő

22. pick up / clear up / clean up litter

felszedni a szemetet

23. protect wildlife

védeni a vadvilágot

24. sort rubbish

szelektálni a hulladékot

25. solar panel

napelem

