
   

2020. március 23-27. 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A hangokról és a betűkről 
tanultak 
összefoglalása 
számonkérés 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:caxjgcb 

Redmenta teszt - 
gyakorlás: Redmenta - 
hangok és betűk 

 

Redmenta teszt - dolgozat 
: Redmenta - hangok és 
betűk - DOLGOZAT 

Irodalom Petőfi Sándor: János vitéz 
Összefoglalás 
Számonkérés 

https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja:2etwqyj 

Redmenta teszt - 
gyakorlás:  
Redmenta - Jv - gyakorlás 

Redmenta teszt - dolgozat 
:  
Redmenta - Jv - DOLGOZAT 

Matematika Tizedes törtek  
https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:elwhfbu 

-      Munkafüzet 47. 

oldal A/2 „a” sor 

-   Munkafüzet 48. 

oldal A/3 „a” sor 

-   Munkafüzet 47. 

oldal A/2 „c” sor 

-     Tk.: 215. oldal 92 
feladat „a” sor 

-     Tk.: 215. oldal 93 
feladat a-b-c feladat 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.redmenta.com/?edit&ks_id=2066917491
https://www.redmenta.com/?edit&ks_id=2066917491
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1239969519
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1239969519
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=893141677
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1835093101
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Természetismeret A Dunántúli domb- és 
hegyvidék. A Dunántúli 
középhegység. 

kurzus kódja: rqguaqh 
Tk. 108.-111. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jhU0mZdV36s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dOiahU8wWQw 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dTvEi2g5drs 

https://learningapps.org/displ
ay?v=pibc4ubq516 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pjpkv6p7316 
Szorgalmi feladat: Mf. 113. 
o.5., 114. o. 3. 

 

Történelem  A nyugati keresztény 
császárság 
 
 
 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények 
 

a kurzus kódja: 3ulwij7 
 
Tk.127.-130.o 
 
 
 
Tankönyv 131. o- 134. o  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wMqaHFS307k 

Mf. 99.o -100.o  

Küld el a megoldott 

feladatokat! 

 

Mf. 101. o 2, 3, és a 102, o 

4.  feladat 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_5/lecke_04_031 
 
 
 
 
Tervezd meg saját címered! 
 

Angol normál Module 3: Self-checking 
Module 4: Moving house 

Tk 50.o 1. 
Mf 44.o 1. 

Furniture 
 

Google Classroom kód: 

kkpwj67 

Angol két tanítási nyelvű 
 

Module 5.a Have you ever? Kurzuskód:zlkdmy 
Nyelvtani magyarázat a 
classroomban 
Students book 62-63. 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/955730/present-perfect-
mondat 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban a present 
Perfect igeidőből 

Célnyelvi civilizáció 
 

Easter in Britain Kurzuskód:zlkdmy 
Prezentáció és szószedet 
megtalálható a 
classroomban 
Gyakorló feladat: 
 
https://wordwall.net/hu/resou 
rce/457098/h-s/easter-
traditions-britain-task-4 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/135793/angol/easter-
matching-pairs 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban l 

https://www.youtube.com/watch?v=jhU0mZdV36s
https://www.youtube.com/watch?v=jhU0mZdV36s
https://www.youtube.com/watch?v=dOiahU8wWQw
https://www.youtube.com/watch?v=dOiahU8wWQw
https://www.youtube.com/watch?v=dTvEi2g5drs
https://www.youtube.com/watch?v=dTvEi2g5drs
https://learningapps.org/display?v=pibc4ubq516
https://learningapps.org/display?v=pibc4ubq516
https://learningapps.org/display?v=pjpkv6p7316
https://learningapps.org/display?v=pjpkv6p7316
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs


Informatika normál Keresés a weben Kurzuskód: lnn7m6h Keresés az interneten: 
Koronavírus 

teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Practice time Classroom: jsff3kr Gyakorló feladat A feladat megoldását a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Hon- és népismeret Húsvét Google Classroom 
kurzuskód: fkc2mpt 

  

Technika Műszaki ábrázolás 
 

https://classroom.google.co
m   Kurzuskód : 4m7si2q 

gyakorlás 
 
füzet 

teszt 

Ének Palesztrina művészete 
A magyar históriás ének 

Kurzuskód: 55ni57w https://www.youtube.com/wa
tch?v=whm8js67XgI 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6zoCCiqZBUQ 

 

Rajz Ókori Görögök művészete https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: rihenkr 

Díszítő művészet 

Rajzolj egy kerámia 
edényt, díszítsd 
geometrikus sormintákkal. 

Tk.: 58.oldal 

Technika: ceruza, filctoll 

Méret: A5-es lapon 

 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Váltófutás, térdelő rajt, 
távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=J9QL_YkcNG0 2020. 
03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SFTHlBZrwW8   

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jyM-TRLNPKfMzLC-PNGuHLnHo2QUb6kK
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/5veq4zd5
https://docs.google.com/forms/d/1A4LS722anwpFb22OrtpbCATk3QgseJkOsToGK4L2foI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8


2020. 03. 21. 

Testnevelés normál NETFIT feladatok 
gyakorlása: 
Hasizom gyakorlatok 
Törzsemelés gyakorlatok 
Fekvőtámasz 

kurzus kódja: xwj5hc3 
https://youtu.be/aXljl3FebcQ 
https://youtu.be/ZXKYWVY9
ACU 
https://youtu.be/4HPfAok9if4 

 Nyugodtan mindenki 
kiírhatja az üzenőfalra, hogy 
az adott héten, milyen 
mozgásformákat végzett. 

Etika Erkölcsi értékeink https://classroom.google.co
m Kód: wiconkn 

dal 
munkafüzet 

fotó az elkészített feladatról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

 A természetes vizek 
védelme  
Rajzolj plakátot a víz 
világnapjára! 

https://classroom.google.co
m 
Kód: 5ctzyxn 

  

 

 

  

https://youtu.be/aXljl3FebcQ
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/4HPfAok9if4
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6MVoEHFwqmw
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.25.: Helyesírási 
gyakorlatok: A kiejtés és a 
szóelemzés elve 
 
 
03.27.:Gyakorlás: A 
hagyomány elve 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: ltw3lnw 
 
 

Mf.71.o/5.72.o/8. 
Gyakorlás:https://wordwall.ne
t/hu/resource/950560/nyelvta
n/helyes%c3%adr%c3%a1si-
alapelvek-kiejt%c3%a9s-
vagy-
sz%c3%b3lelemz%c3%a9s 
 
Mf.72.o/3.73.o/4. 

 
Küldjétek el a munkafüzeti 
feladatok megoldásait! 
 
Határidő: 03.31. 
 
 

Irodalom  
 
 
03.24.János vitéz 23-27. 
03.25 János vitéz 23-27. 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: tlobwf4 
Tk.104-107.o 
 

Mf.65.o/6. 7. 
 
 
Tk.108.o Feladatok, kérdések 
Mf.65.o/6. 7. 

 
Beküldendő: 
A tankönyvi kérdésekre 
válaszokat a füzetbe írjátok, 
majd küldjétek el a 
Classroomba. Határidő: 
03.31. 

Matematika Tizedestörtek https://classroom.google.co
m kód:enl75gd 
 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret Magyar 
kiválóságok(olvasmány) 
Hasznos 
weboldalak(kiegészítő) 
Összefoglalás 
Témazáró dolgozat 

https://classroom.google.co
m 
Kód: psrkrlo 
 

Tk., mf.Az összefoglalás 
hiányzó feladatai 

Témazáró feladatlap 

Történelem   A nyugati keresztény 
császárság 
 
 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:jvz6sx6 
Tk.127.-130.o 
 
Tankönyv 131. o- 134. o  
https://www.youtube.com/w
atch?v=wMqaHFS307k 

Mf. 99.o -100.o Küld el a 

megoldott feladatokat! 

 

Mf. 101. o 2, 3, és a 102, o 4.  

feladat 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_5/lecke_04_03
1 
 
 
Tervezd meg saját címered! 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031


Angol normál Module 3: Self-checking 
Module 4: Moving house 

Tk 50.o 1. 
Mf 44.o 1. 

Furniture 
 

Google Classroom kód: 

kkpwj67 

Angol két tanítási nyelvű Module 4:Science matters 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:4hwyiuv 
Tankönyv 48.o 
Munkafüzet .44-46.o 

  Témazáró 
Határidő péntek 

Célnyelvi civilizáció 
Festivities: Guy Fawkes Day 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:mpviv4s 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tIgLUsnEchk&t=49s 

A gyakorló kérdéseket és 
válaszokat kell 
visszaküldeni 

Informatika normál Keresés a weben Kurzuskód: lnn7m6h Keresés az interneten: 
Koronavírus 

teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine practice time  Classroom: jsff3kr Gyakorló feladat A feladat megoldását a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Hon- és népismeret Húsvét Google Classroom 
kurzuskód: fkc2mpt 

  

Technika Műszaki ábrázolás 
https://classroom.google.co
m Kurzus kódja:ctai7bpctai 

gyakorlás 
 
füzet 

teszt 

Ének Palesztrina művészete 
Magyar reneszánsz zene 
A históriás ének 

Kurzus kódja: zrlx6oc https://www.youtube.com/wat
ch?v=whm8js67XgI 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6zoCCiqZBUQ 

 

Rajz Ókori Görögök 
művészete 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: rihenkr 

Díszítő művészet 

Rajzolj egy kerámia 
edényt, díszítsd 
geometrikus sormintákkal. 

Tk.: 58.oldal 

Technika: ceruza, filctoll 

Méret: A5-es lapon 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tIgLUsnEchk&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=tIgLUsnEchk&t=49s
https://drive.google.com/drive/folders/1jyM-TRLNPKfMzLC-PNGuHLnHo2QUb6kK
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/5veq4zd5
https://docs.google.com/forms/d/1A4LS722anwpFb22OrtpbCATk3QgseJkOsToGK4L2foI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Térdelőrajt, váltófutás, 

távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=J9QL_YkcNG0 2020. 
03. 20.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SFTHlBZrwW8   2020. 
03. 21. 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról. Leírni, 
mennyire megy a 
kézenállás. 
 

Testnevelés normál NETFIT feladatok 
gyakorlása: 
Hasizom gyakorlatok 
Törzsemelés gyakorlatok 
Fekvőtámasz 

kurzus kódja: xwj5hc3 
https://youtu.be/aXljl3FebcQ 
https://youtu.be/ZXKYWVY9
ACU 
https://youtu.be/4HPfAok9if
4 

 Nyugodtan mindenki 
kiírhatja az üzenőfalra, hogy 
az adott héten, milyen 
mozgásformákat végzett. 

Természettudományos 
gyakorlatok 

A természetes vizek 
védelme 
Rajzolj plakátot a víz 
világnapjára 

https://classroom.google.co
m 
Kód: 5ctzyxn 

  

Etika Erkölcsi értékeink https://classroom.google.co
m  Kód: wiconkn 

dal 
munkafüzet 

fotó az elkészített feladatról 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://youtu.be/aXljl3FebcQ
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/4HPfAok9if4
https://youtu.be/4HPfAok9if4
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6MVoEHFwqmw

