
Full text in Hungarian

Ma esik az eső. Ez egy esős nap. Botond az ablaknál áll és nézi az esőt.
Ő nem vidám, mert ő nem szereti az esőt.
“Nem szeretem az esőt!”- gondolja. “Ha esik az eső, nem lehet
biciklizni.”
“Nem szeretem az esőt!”- gondolja. “Esőben nem lehet focizni.”
“És ha esik az eső, nem lehet a fűben feküdni.”
Botond nem szereti az esős napokat. Botond elfordul az ablaktól.
Meglát egy könyvet az asztalon. “Ha esik, nem lehet biciklizni és
focizni, de lehet olvasni!’ - gondolja.
Botond az ablak mellett ül és olvas. Egy esős nap lehet kellemes is!

Full text in English

It’s raining today. This is a rainy day. Botond is standing at the window
and looks at the rain. He’s not happy because he doesn’t like the rain.
“I don’t like the rain,” he thinks. “When it rains, you can't ride a bike.”
“I don’t like the rain,” he thinks. “You can’t play soccer in the rain.”
“And when it rains, you can’t lie in the grass.”
Botond doesn’t like rainy days. Botond turns away from the window. He
spots a book on the table.
“When it rains, you can’t ride a bike or play soccer, but you can read!”he
thinks.
Botond is sitting next to the window and he’s reading. A rainy day can
be nice, too!



Sentence Breakdown

1.
Ma esik az eső.

ma esik az eső

today [it] falls the rain

It’s raining today.

2.
Ez egy esős nap.

ez egy esős nap

this [is] a/one rainy day

This is a rainy day.

3.
Botond az ablaknál áll és nézi az esőt.

Botond az ablaknál áll és nézi az esőt

the (at)window stands and watches the rain(obj)

Botond is standing at the window and looks at the rain.

4.
Ő nem vidám, mert ő nem szereti az esőt.

ő nem vidám

s/he [is] not happy



mert ő nem szereti az esőt

because s/he not likes the rain(obj)

He’s not happy because he doesn’t like the rain.

5.
“Nem szeretem az esőt!”- gondolja.

nem szeretem az esőt gondolja

not [I] like the rain(obj) thinks

“I don’t like the rain,” he thinks.

6.
“Ha esik az eső, nem lehet biciklizni.”

ha esik az eső nem lehet biciklizni

if falls the rain not possible/allowed to ride a bike

“When it rains, you can't ride a bike.”

7.
“Nem szeretem az esőt!”- gondolja.

nem szeretem az esőt gondolja

not [I] like the rain(obj) thinks

“I don’t like the rain,” he thinks.



8.
“Esőben nem lehet focizni.”

esőben nem lehet focizni

(in)rain not possible/allowed to play soccer

“You can’t play soccer in the rain.”

9.
“És ha esik az eső, nem lehet a fűben feküdni.”

és ha esik az eső

and if [it] falls the rain

nem lehet a fűben feküdni

not possible/allowed the (in)grass to lie

“And when it rains, you can’t lie in the grass.”

10.
Botond nem szereti az esős napokat.

Botond nem szereti az esős napokat

not likes the rainy days(obj)

Botond doesn’t like rainy days.



11.
Botond elfordul az ablaktól.

Botond elfordul az ablaktól

turns away the (from)window

Botond turns away from the window.

12.
Meglát egy könyvet az asztalon.

meglát egy könyvet az asztalon

spots one/a book(obj) the (on)table

He spots a book on the table.

13.
“Ha esik, nem lehet biciklizni és focizni, de lehet olvasni!’ - gondolja.

ha esik nem lehet biciklizni

if rains not possible/allowed to ride a bike

és focizni de lehet olvasni gondolja

and to play soccer but possible/allowed to read thinks

“When it rains, you can’t ride a bike or play soccer, but you can read!” he
thinks.



14.
Botond az ablak mellett ül és olvas.

Botond az ablak mellett ül és olvas

the window next to sits and reads

Botond is sitting next to the window and he’s reading.

15.
Egy esős nap lehet kellemes is!

egy esős nap lehet kellemes is

one/a rainy day possible/allowed pleasant also

A rainy day can be nice, too!

Notes about the sentence breakdown:
● To help you understand the endings, I color-coded some of

the most common ones:
○ (preverb/prefix)
○ (possessive)
○ (object,location,and others)
○ (verb modifying endings)except personal conjugation

● I did not highlight the plurals and the verb endings in
order to not overcrowd the page with colors.

● The underlined verb endings indicate that the verb is
transitive and is conjugated to match a defined object.
Transitive verbs conjugated to match an undefined object
were left unmarked.

● When a word has more than one meaning, I only provide the
one that is the most relevant to the given sentence.
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