
   

2020. április 6-17.  
Hétfő, kedd szerda, ...tavaszi szünet..., szerda, csütörtök, péntek  

 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 57. óra A magyar helyesírás 
58. óra A magyar helyesírás 

a kurzus kódja: caxjgcb tollbamondás 
hagyomány elve - vakond 

egyszerűsítés elve 

helyesírási alapelvek - zanza 

 nincs beadandó 

Irodalom 56. óra Múltunk a 
mítoszokban 
57. óra Múltunk a 
mítoszokban 

a kurzus kódja: 2etwqyj Szövegértés: 

Virágvasárnap 

húsvét - wikipédia 

versírás 

határidő: április 17. 

Matematika 

Óraszám: 112-116 óra 

Témakör: Tizedes törtek 
ISMÉTLÉS 

Anyag: Rendszerező 
összefoglalás, gyakorlás, 
alkalmazás 

 

 

Ábrázolás 
számegyenesen, 

Tk.: 187.oldal és a 
kidolgozott példák: 1, 2 
feladat 

Összeadás kivonás 

Tk.: 199-200 oldalig és a 
kidolgozott példák: 3, 4 
feladat 

Szorzás, osztás 

Tk.: 211.oldal és a 
kidolgozott példa az 1-es 
feladat 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BgE4Ww7SFfA 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aKl4C7Dlp7Q 
 
 

A feladatokat a 
matific.com oldalon 
találjátok meg. 

A belépéshez szükséges 
nevet és jelszót e-mailon 
kapod meg. 

A játékos feladatok 
kitöltésével 
megismerkedhettek a 
matematika rejtelmeivel, 
kóborolhattok a tizedes 
törtek világában. 

A feladatokat tetszés 
szerinti alkalommal 
megoldhatod, de tartsd be 

https://wordwall.net/hu/resource/988143/hagyom%C3%A1ny-elve
https://learningapps.org/4796843
https://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
https://archivum.szitakoto.com/folyoiratcikk.php?cikk=353
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://www.youtube.com/watch?v=BgE4Ww7SFfA
https://www.youtube.com/watch?v=BgE4Ww7SFfA
https://www.youtube.com/watch?v=aKl4C7Dlp7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aKl4C7Dlp7Q


Tk.: 213. oldal és a 
kidolgozott példa az 1-es 
feladat 

Tk.: 214. oldal és a 
kidolgozott példa az 2-es 
feladat 

az útvonalat, ne térj le az 
ösvényről! 

Fontos, hogy a 
megoldásokat nem kell 
lefotózni, és nem is kell 
megküldeni, mert a 
Matekmágus figyeli utadat 
:)  

 

Természetismeret 56. óra Az Alföld I. 
57. óra A Kisalföld 

https://classroom.google.co
m 
Kód: rqguaqh 
Tk.: 116.-119. oldal  

https://learningapps.org/664
8941 
https://learningapps.org/637
6969 
 
https://learningapps.org/657
4313 
 

 

Történelem Támad a török  
 
 
 
 
 
 
A humanizmus és a 
reneszánsz 

https://classroom.google.c 
om/3ulwij7 ; 
TK. 140.o-141.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=f_5L5qDOpj0! 
 
 
Tk .142 o-145.o 

https://zanza.tv/tortenelem
/kozepkor/kozepkori-
egyetemek-kozepkori-
egyhaz 

Mf. 107.o 

 

 

 

 

Mf.108. o 5.f és 109 .o 

Megadott szempontok 
szerint  vázlatírás. Határidő: 
április 17. 

Angol normál Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurzuskód: kkpwj67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsvétra küldök egy videót a 
brit húsvéti szokásokról és 
egy receptet egy 
hagyományos brit húsvéti 
finomságról: 
 
Easter in Britain 
 
Hot cross buns: the original 
recipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/6648941
https://learningapps.org/6648941
https://learningapps.org/6376969
https://learningapps.org/6376969
https://learningapps.org/6574313
https://learningapps.org/6574313
https://www.youtube.com/watch?v=f_5L5qDOpj0
https://www.youtube.com/watch?v=f_5L5qDOpj0
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI


 
4B: My Neighbourhood 
 

 
Ütemezett feladat április 15-
ére, szünet után: kurzuskód: 

kkpwj67 

 
Tk 52.o 1., 2.A,B 
Mf 46.o A 

 
Írd ki a Tk 52.o 1-es 
feladatának a szavait a 
szótárfüzetbe, és küldd el. 

Angol két tanítási nyelvű 
 

133.139. óra 
Reading and listening 
comprehension. 
Building up vocabulary. 
Szövegértés, hallás utáni 
szövegértés, és szókincs 
bővítő feladatok 

Kurzus kód: zlkdmyi 
Húsvéti videó megtekintése 
és hozzá tartozó feladatlap 
kitöltése a classroomban 
 
Lektori: 

Easter song  

Easter Song For Children 

(Lcs 

 

April's Fool day 

 
Peter Rabbit - Easter Special 
| Easter Bunnies | Cartoons 
for Kids 

 

Célnyelvi civilizáció 
 

April’s fool day Kurzus kód: zlkdmyi 
 

Játékos feladatlap a 
classroomban 

 

Informatika normál 55-56. óra Hálózati 
ismeretek 

Kurzus kódja: lnn7m6h A feladat leírása a 
Classroom-ban. 

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

kurzuskód:jsff3kr Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

Témazáró megírása 
Hétfőn 8:00 - Kedd 18:00-ig  

Hon- és népismeret Húsvét - ismétlés Google Tanterem 
Kurzus kódja: fkc2mpt 

 Teszt (Google űrlap) 

Technika Tervezés 
https://classroom.google.co
m/   (Kurzuskód: 4m7si2q ) 

 

papírállatka a kisfilm alapján elkészített 
tárgyról egy fotó 

Ének A barokk kor Kurzus kód: 55ni57w; ppt. és zenei  szemelvények feladatlap kitöltése 

Rajz Ókori Itália művészete 
Etruszk művészet Kurzus kód:rihenkr Etruszk művészet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0
https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0
https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=7gRO3rq2tBU
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://drive.google.com/file/d/1RNuk1KPEEQsL2o2Jy0Nmo5zmAOGXDnuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNuk1KPEEQsL2o2Jy0Nmo5zmAOGXDnuW/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/QzUwz8Aet2c


Tk.: 66-67. oldalig Írd le az adott művészetre 
a legjellemzőbbeket. 

Vázlat készítése 

Tk.: 66-67. oldalig 

 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Different kinds of running 
and skipping. 
Strengthening exercises.  
Rope climb. 
Small ball throwing. 

Google classrom 

kurzuskód:pmcqzo4 

running exercises 
workout for girls 
strengthening exercises 
rope climb   
small ball throwing 

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 
Állóképességi futás: 12 perc. 
 

Testnevelés normál Labdarúgás: tartásjavító 
gyakorlatok 
Labdarúgás: dekázás 
Labdarúgás: labdavezetés 

classroom:xwj5hc3 
https://youtu.be/QuDAiU9zW
nM 
https://youtu.be/V-
V8Umo3bTg 
https://youtu.be/aLmRcfBPD
OU 
 

 Max. 2 oldal (Word) egy 
sportág kiválasztása, 
classroomba küldése. 

Etika Kíváncsiság és megismerés https://classroom.google.com/
 (Kurzuskód: wiconkn ) 

feladat  classroomban az órai 
munka(űrlap) kitöltése 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Kőzetek kialakulása és 
csoportosítása folytatás 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=j57HMjVM7Is
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://youtu.be/QuDAiU9zWnM
https://youtu.be/QuDAiU9zWnM
https://youtu.be/V-V8Umo3bTg
https://youtu.be/V-V8Umo3bTg
https://youtu.be/aLmRcfBPDOU
https://youtu.be/aLmRcfBPDOU
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.bugyulo.hu/IKT/34.html
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

5.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 55. óra 04.08.Összefoglalás 
1.: A magyar helyesírás 
56. óra 04.15.Összefoglalás 
2.: A magyar helyesírás 
57. óra 04.17. Felmérés: A 
magyar helyesírás 

https://classroom.google.co 
m Kód: ltw3lnw 
Tk.65-78. 

Mf.76./1. 2. 5. 
 
Mf.78./4.c 5. 
 
 

Nincs 
beadandó.Megoldókulccsal 
önálló javítás. 
 
 
 
Felmérés 04.17. 9:00-11:00 

Irodalom 56.óra 04.07.Múltunk a 
mítoszokban:Mítosz, 
mitológia fogalma 
Prométheusz 
57.óra 04.08.Parisz ítélete 
58.óra 04.15. Daidalosz és 
Ikarosz 
 

https://classroom.google.co 
m Kurzus kódja: tlobwf4 
Tk 111-119.o 
atch?v=_i4spmvGu7ohttps:/
/www.youtube.com/watch?v
=g1KVsYeeoG4 
 
https://www.youtube.com/w 

Mf./71./1. 2. 72./1. 
 
74./2. 75./3. 
77./2.5. 

Nincs beadandó. 
Házi feladatok: 04.21-ig 
legyenek kész. 
Megoldókulccsal önálló 
javítás. 

Matematika 
A tizedestörtek szorzása, 

osztása 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. A tizedestörtek 

szorzása természetes 

számmal. Szöveges 

feladatok megoldása. 

Tizedestörtek osztása 

természetes számmal.  

 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: enl75gd 
 
 

A tankönyvben található 
kidolgozott mintapéldák. 
Házi feladat: 
tankönyv 210. oldal/82 
tankönyv 211. oldal/84 
 tankönyv 214. oldal/91/a, b, 
c, d  

tankönyv 215. oldal/ 94/g 

 

 

Természetismeret A Nyugat-magyarországi 
peremvidék 
A Dunántúli-domb- és 
hegyvidék 
 
 
 

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

tk.106-107.+ mf.110-111. 
 
tk.108-109. +mf.112-113. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_i4spmvGu7o
https://www.youtube.com/watch?v=_i4spmvGu7o
https://www.youtube.com/watch?v=g1KVsYeeoG4
https://www.youtube.com/watch?v=g1KVsYeeoG4
https://www.youtube.com/watch?v=_i4spmvGu7o
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Történelem Támad a török  
 
 
 
 
 
 
A humanizmus és a 
reneszánsz 

https://classroom.google.co 
m/ Kurzus kódja:jvz6sx6 
TK. 140.o-141.o 
https://www.youtube.com/w
atch?v=f_5L5qDOpj0! 
 
 
Tk .142 o-145.o 

https://zanza.tv/tortenele
m/kozepkor/kozepkori-
egyetemek-kozepkori-
egyhaz 

Mf. 107.o 

 

 

 

 

Mf.108. o 5.f és 109 .o 

Megadott szempontok 
szerint  vázlatírás. Határidő: 
április 17. 

Angol normál Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4B: My Neighbourhood 
 

kurzuskód: kkpwj67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ütemezett feladat április 15-
ére:kurzuskód,szünet után : 

kkpwj67 

Húsvétra küldök egy videót a 
brit húsvéti szokásokról és 
egy receptet egy 
hagyományos brit húsvéti 
finomságról: 
 
Easter in Britain 
 
Hot cross buns: the original 
recipe 
 
Tk 52.o 1., 2.A,B 
Mf 46.o A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Írd ki a Tk 52.o 1-es 
feladatának a szavait a 
szótárfüzetbe, és küldd el. 

Angol két tanítási nyelvű Get the first-aid kit Student’s book pg. 64-65. 
Workbook pg.47-49. 
Top grammar pg. 69. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: 4hwyiuv 

https://redmenta.com  
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7gRO3rq2tBU (lektor) 
 
 

 A gyakorló feladat és 2 mf.i 
feladat beküldési határideje: 
április 17. péntek 

Célnyelvi civilizáció 
Test writing 

Thanksgiving day 

Prezentácio a 
classroomban. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: mpviv4s 

 A gyakorló kérdések és 
válaszok, illetve  a 
témazáró beküldési 
határideje: április 17. péntek 

Informatika normál 55-56. óra Hálózati 
ismeretek 

Kurzus kódja: lnn7m6h A feladat leírása a 
Classroom-ban. 

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

kurzuskód:jsff3kr Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

Témazáró megírása 
Hétfőn 8:00 - Kedd 18:00-ig 

https://www.youtube.com/watch?v=f_5L5qDOpj0
https://www.youtube.com/watch?v=f_5L5qDOpj0
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/kozepkori-egyetemek-kozepkori-egyhaz
https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7gRO3rq2tBU
https://www.youtube.com/watch?v=7gRO3rq2tBU
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1RNuk1KPEEQsL2o2Jy0Nmo5zmAOGXDnuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNuk1KPEEQsL2o2Jy0Nmo5zmAOGXDnuW/view?usp=sharing


Hon- és népismeret Húsvét - ismétlés Google Tanterem 
Kurzus kódja: fkc2mpt 

 Teszt (Google űrlap) 

Technika Tervezés 
https://classroom.google.co
m/   (Kurzuskód: ctai7bp  ) 

 

papírállatka a kisfilm alapján elkészített 
tárgyról egy fotó 

Ének A barokk kor Kurzus kód: zrlx6oc; ppt. és zenei  szemelvények feladatlap kitöltése 

Rajz Ókori Itália művészete 
Etruszk művészet Kurzus kód:rihenkr 

Tk.: 66-67. oldalig 

Etruszk művészet 

Írd le az adott művészetre 
a legjellemzőbbeket. 

Vázlat készítése 

Tk.: 66-67. oldalig 

 

 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű 

Different kinds of running 
and skipping. 
Strengthening exercises.  
Rope climb. 
Small ball throwing. 

Google classrom 

kurzuskód:pmcqzo4 

running exercises 
workout for girls 
strengthening exercises 
rope climb   
small ball throwing 

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 
Állóképességi futás: 12 
perc. 
 

Testnevelés normál Labdarúgás: tartásjavító 
gyakorlatok 
Labdarúgás: dekázás 
Labdarúgás: labdavezetés 

https://youtu.be/QuDAiU9z
WnM 
https://youtu.be/V-
V8Umo3bTg 
https://youtu.be/aLmRcfBPD
OU 
classroom:xwj5hc3 

 Max. 2 oldal (Word) egy 
sportág kiválasztása, 
classroomba küldése. 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Kőzetek kialakulása és 
csoportosítása folytatás 

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

  

Etika Kíváncsiság és 
megismerés 

https://classroom.google.com
/ (Kurzuskód: wiconkn ) 

feladat  classroomban az órai 
munka(űrlap) kitöltése 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/QzUwz8Aet2c
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=j57HMjVM7Is
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://youtu.be/QuDAiU9zWnM
https://youtu.be/QuDAiU9zWnM
https://youtu.be/V-V8Umo3bTg
https://youtu.be/V-V8Umo3bTg
https://youtu.be/aLmRcfBPDOU
https://youtu.be/aLmRcfBPDOU
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.bugyulo.hu/IKT/34.html

