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7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 68. óra Szóösszetétel - A 
szótagszabály 
Tudáspróba 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Alá- vagy mellérendelő 

REDMENTA!! 

Többszörösen összetett 

szavak 

Kvíz 

 

 

 

Összetett szavak - június 5. 

Tudáspróba 

Utolsó feladat 

 

Irodalom 70. óra Mikszáth Kálmán: 
Szent Péter esernyője 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

múlt heti Mikszáth 

Szent Péter esernyője - 

sulinet 

Szent Péter esernyője 

(kidolgozott olvasónapló) 

 

 

javítóMikszáth Kálmán és 

két novellája - június 3. 

 

Szent Péter esernyője - 

ŰRLAP - június 5. 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1027
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1526821681
https://wordwall.net/play/444/671/2969
https://wordwall.net/play/444/671/2969
https://eduline.hu/campus_life.kviz/20190902_helyesirasi_teszt_egybeiras_kuloniras
https://redmenta.com/?solve&ks_id=850953984
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37f9d6164386
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1907357170
https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/muveszetek/mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje
https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/muveszetek/mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje
http://diszmami.hu/2015/09/11/szent-peter-esernyoje-kidolgozott-olvasonaplo/
http://diszmami.hu/2015/09/11/szent-peter-esernyoje-kidolgozott-olvasonaplo/
https://redmenta.com/?solve&ks_id=2135193115
https://redmenta.com/?solve&ks_id=2135193115
https://forms.gle/FpPzt4RXikRTBM1Q6
https://forms.gle/FpPzt4RXikRTBM1Q6


Matematika 

Óraszám: 134-144 óra 

Témakör: A Kör 

Anyag A kör részei, 
kerülete, területe 

Tk.: 233 - 236.oldal 1. és 2. 
kidolgozott példa 
értelmezése, 

Tk.: 238-239. oldal 3. és 4. 
kidolgozott példa 
értelmezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 236.oldal 73. feladat a), 

e), feladatok, 

Tk.: 239.oldal 81. feladat a), 
e), feladatok. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=UeC66k_eDmM 

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

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ed7EhTE1RwE&list=
PLktQFAIYZXMMiGPusx1E
y8CoGJHOz9A_H&index=1
2 

 

Történelem Oktatáspolitika és kultúra a 
Horthy-korszakban 
 
 
A Nemzeti Összetartozás 
Napja 
 
 
 
 
 
 
Gyakorlás, Összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 172.o-176.o 
https://learningapps.org/357
3953 
 
https://www.facebook.com/er
dovidek/videos/5526855821
08749/UzpfSTEwMDAwMT
MyNTI0MjIwNjozMDE2NjYy
NzYxNzIxMjAy/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kiHUIIsjZNU 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/fejezet_06_os
szefoglalas 
Mf. 98.o 1, 2, 4, 5 

 

Angol normál Revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 55. 
Workbook pg. 136-138. 
https://redmenta.com  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EntvqZZHhv4  

https://www.youtube.com/wa

A gyakorló redmentás 
feladat kitöltési 
határideje:június 05. A 
beadandó feladatok 
határideje:: június 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=UeC66k_eDmM
https://www.youtube.com/watch?v=UeC66k_eDmM
https://www.youtube.com/watch?v=IY_gtFRQuPo
https://www.youtube.com/watch?v=IY_gtFRQuPo
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7EhTE1RwE&list=PLktQFAIYZXMMiGPusx1Ey8CoGJHOz9A_H&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7EhTE1RwE&list=PLktQFAIYZXMMiGPusx1Ey8CoGJHOz9A_H&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7EhTE1RwE&list=PLktQFAIYZXMMiGPusx1Ey8CoGJHOz9A_H&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7EhTE1RwE&list=PLktQFAIYZXMMiGPusx1Ey8CoGJHOz9A_H&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Ed7EhTE1RwE&list=PLktQFAIYZXMMiGPusx1Ey8CoGJHOz9A_H&index=12
https://learningapps.org/3573953
https://learningapps.org/3573953
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.youtube.com/watch?v=kiHUIIsjZNU
https://www.youtube.com/watch?v=kiHUIIsjZNU
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EntvqZZHhv4
https://www.youtube.com/watch?v=EntvqZZHhv4
https://www.youtube.com/watch?v=OWuFkCPb9oE


tch?v=OWuFkCPb9oE 

https://en.islcollective.com/e
nglish-esl-
worksheets/grammar/past-
simple-tense/tree-house-
part-2/78907 

Angol két tanítási nyelvű 165-172. óra 
Final Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

All about you - English ESL 
Worksheets for distance 
learning and physical 
classrooms 

ESL Present Simple vs. 
Present Progressive Snakes 
and Ladders Game 

Perfect by ed sheeran - 
Interactive worksheet 

Used to, didn't use to, did ... 
use to? - Interactive 
worksheet 

PAST SIMPLE or PRESENT 
PERFECT? - Interactive 
worksheet 

Present simple and past 
simple passive voice - 
Interactive worksheet 

Verb Tenses Interactive 
Grammar Game for ESL - 
Jeopardy Quiz Game 
 
Lektori anyag: 
Memorial Day Facts for Kids   

Proud To Be An American 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWuFkCPb9oE
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/all-about-you/57864
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/all-about-you/57864
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/all-about-you/57864
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/questions-interrogative/all-about-you/57864
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Perfect_by_ed_sheeran_gr96089ov
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Perfect_by_ed_sheeran_gr96089ov
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Used_to,_didn't_use_to,_did_..._use_to$_qs10276tj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PAST_SIMPLE_or_PRESENT_PERFECT$_zm848jp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PAST_SIMPLE_or_PRESENT_PERFECT$_zm848jp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/PAST_SIMPLE_or_PRESENT_PERFECT$_zm848jp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/
https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/
https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/
https://www.youtube.com/watch?v=U8_G8YyzHHc
https://www.youtube.com/watch?v=rzcjmX4hiC0


(Memorial Day Tribute)   

Memorial Day Crossword 

Lyric Video for School's Out 
a Pop Music High Sing 
Along. Totally TV   

https://www.youtube.com/wa
tch?v=H78LRzQYo_s&t=3s 

Célnyelvi civilizáció 36. óra 
Test 4 
37. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Test a Classroomban 
Listening NYC - Interactive 
worksheet 
 

A teszt visszaküldési 
határideje a Classroomban: 
június 4. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

71. óra Practice time 
72-73. óra Játék (de ne a 
gépen! -Menjetek el biciklizni 
:) )  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

- A múlt héten kiadott 
gondolati diagram elküldése 
06.03. szerdáig 

Informatika normál 65 - 67. óra 
Projektmunka - weblap 
Projekt lezárása, értékelése. 
Javítási lehetőség. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
classroomban. 

06.02. kedd 11:00 Discord 
meeting. 
 
06.09. kedd Projektzárás 

Fizika 66 óra: Energiaforrások 
67. óra: Energiaigények 
68. óra: Az 
energiafogyasztás 
környezeti hatásai 
69. óra: Összefoglalás, 
tanév zárása, értékelése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyag már korábban 
feltöltésre kerültek. 
Megoldhatod a megjelölt 
munkafüzeti feladatok és 
megtekintheted a videókat. 

A megoldásokhoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött munkafüzet 
megoldókulcsot!  
Köszönöm az egész éves 
munkátokat, a jelölt időszakra nincs 
beadandó!  
Azok a tanulók bátran keressenek a 
classroomban, akik a KRÉTA 
átlaguk alapján javítani szeretnének.  

Kémia Kölcsönhatás a molekulák 
között 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kltf7cVQ3d4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q-2xZH9F6Cw 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PTJzS3EH1Hs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzcjmX4hiC0
http://allfreeprintable.com/cont/cw/pdf/cw-memday.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7DWPweNZwDM
https://www.youtube.com/watch?v=7DWPweNZwDM
https://www.youtube.com/watch?v=7DWPweNZwDM
https://www.youtube.com/watch?v=H78LRzQYo_s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=H78LRzQYo_s&t=3s
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_NYC_ok451571ld
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_NYC_ok451571ld
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-2xZH9F6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-2xZH9F6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=PTJzS3EH1Hs
https://www.youtube.com/watch?v=PTJzS3EH1Hs


Természettudományos 
gyakorlatok Illatok és hangok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Keress 5 gyomnövényt, 
próbáld meghatározni. Ha 
szeretnéd le is préselheted. 
Ez lehet egy 
növénygyűjtemény kezdete. 

 

Biológia 69. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág rendszerezése I. 
70. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág rendszerezése II. 
71. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág övezetessége I. 
72. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág övezetessége II. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://www.okosdoboz.hu/tud
asproba 
Szorgalmi: ajánljatok nekem 
természetfilmet! 

 

Földrajz két tanítási nyelvű 36. óra Gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

- A múlt héten kiadott 
gondolati diagram elküldése 
06.03. szerdáig 

Földrajz normál 36-37. óra: Amerika 
társadalomföldrajza 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_004 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oZ90M55mDac 

 

Technika Ismétlés, gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ajánlások a classroomban 
#kinehagyd!:) 

 

Ének Romantikáról tanultak 
átismétlése, zenefelismerés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.okosdoboz.hu/fe
ladatsor?id=606&select_oszt
aly_search=5-8-
osztaly&select_tantargy_sea
rch=enekzene&select_temak
or_search=osszes-temakor 
https://www.okosdoboz.hu/tu
dasproba 
https://www.okosdoboz.hu/tu
dasproba 
 

 

http://www.okosdoboz.hu/tudasproba
http://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_004
https://www.youtube.com/watch?v=oZ90M55mDac
https://www.youtube.com/watch?v=oZ90M55mDac
https://youtu.be/K8R3mc82xtY
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba


Rajz 

SZORGALMI! 

Témakör: Rajzolás, 
festés, mintázás 

Anyag: Kompozíció 

Tk.: 94.- 95. oldalig 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 95. oldal, Titkos 

szavak 
Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Az alkotást fotózd és küld 
meg. 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Pénzügyi játékok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ajánlások a classroomban 
#kinehagyd!:) 

 

Testnevelés 
 

Otthoni edzés felszerelés 
nélkül 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://play.google.com/store

/apps/details?id=homeworko

ut.homeworkouts.noequipme

nt 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dBosqBUAyHo 

 

Fejlesztés(Hajni néni) Pihenés, játék. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  
 

Fejlesztés (Éva néni) Pihenés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika Visszatekintő 

- Mesél a kép 

- Mi szól mellette, mi 

szól ellene 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Olvasmány 
Interaktív feladatok 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/K8R3mc82xtY
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://www.youtube.com/watch?v=dBosqBUAyHo
https://www.youtube.com/watch?v=dBosqBUAyHo


7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 68. óra Szóösszetétel - A 
szótagszabály 
Tudáspróba 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Alá- vagy mellérendelő 

REDMENTA!! 

Többszörösen összetett 

szavak 

Kvíz 

 

Összetett szavak - június 5. 

Tudáspróba 

Utolsó feladat 

Irodalom 69. óra  Mikszáth Kálmán: 
Szent Péter esernyője 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

múlt heti Mikszáth 

Szent Péter esernyője - 

sulinet 

Szent Péter esernyője 

(kidolgozott olvasónapló) 

 

 

avítóMikszáth Kálmán és két 

novellája - június 3. 

 

Szent Péter esernyője - 

ŰRLAP - június 5. 

Matematika 136 - 142. óra 
Hasábok, henger felszíne és 
térfogata. 
Összefoglalás. Témazáró. 
Év végi összefoglalás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
classroomban. 

06.02. kedd 9:00 Discord 
meeting. 
 
06.05. péntek 9:00 
Témazáró - Redmenta-teszt 

Történelem Oktatáspolitika és kultúra a 
Horthy-korszakban 
 
 
A Nemzeti Összetartozás 
Napja 
 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 172.o-176.o 
https://learningapps.org/357
3953 
 
https://www.facebook.com/er
dovidek/videos/5526855821
08749/UzpfSTEwMDAwMT
MyNTI0MjIwNjozMDE2NjYy
NzYxNzIxMjAy/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kiHUIIsjZNU 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1027
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1526821681
https://wordwall.net/play/444/671/2969
https://wordwall.net/play/444/671/2969
https://eduline.hu/campus_life.kviz/20190902_helyesirasi_teszt_egybeiras_kuloniras
https://redmenta.com/?solve&ks_id=850953984
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37f9d6164386
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1907357170
https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/muveszetek/mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje
https://hirmagazin.sulinet.hu/HU/muveszetek/mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje
http://diszmami.hu/2015/09/11/szent-peter-esernyoje-kidolgozott-olvasonaplo/
http://diszmami.hu/2015/09/11/szent-peter-esernyoje-kidolgozott-olvasonaplo/
https://redmenta.com/?solve&ks_id=2135193115
https://redmenta.com/?solve&ks_id=2135193115
https://forms.gle/FpPzt4RXikRTBM1Q6
https://forms.gle/FpPzt4RXikRTBM1Q6
https://learningapps.org/3573953
https://learningapps.org/3573953
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.facebook.com/erdovidek/videos/552685582108749/UzpfSTEwMDAwMTMyNTI0MjIwNjozMDE2NjYyNzYxNzIxMjAy/
https://www.youtube.com/watch?v=kiHUIIsjZNU
https://www.youtube.com/watch?v=kiHUIIsjZNU


Gyakorlás, Összefoglalás https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/fejezet_06_os
szefoglalas 
Mf. 98.o 1, 2, 4, 5 

Angol normál Revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 55. 
Workbook pg. 136-138. 
https://redmenta.com  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EntvqZZHhv4  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=OWuFkCPb9oE 

https://en.islcollective.com/e
nglish-esl-
worksheets/grammar/past-
simple-tense/tree-house-
part-2/78907 

A gyakorló redmentás 
feladat kitöltési 
határideje:június 05.A 
beadandó feladatoké: június 
15. 

Angol két tanítási nyelvű Lego project week 2 
 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Lego Story starter 

Tutorial-Story Visualizer 

Lego Visualizer-English 

Revision 1 

Revision 2 

Revision 3 

 

Lektori: 
Song 1 
 
Song 2 
 
 

Lego történet befejezése, 
határidő június 5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_06_osszefoglalas
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EntvqZZHhv4
https://www.youtube.com/watch?v=EntvqZZHhv4
https://www.youtube.com/watch?v=OWuFkCPb9oE
https://www.youtube.com/watch?v=OWuFkCPb9oE
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/past-simple-tense/tree-house-part-2/78907
https://www.youtube.com/watch?v=wonAdB4oo94
https://www.youtube.com/watch?v=kebZft3ypFU
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3rlpJtlnM&t=48s
https://www.liveworksheets.com/rg315282ln
https://www.liveworksheets.com/rv19140ua
https://www.liveworksheets.com/be315886np
https://www.youtube.com/watch?v=7DWPweNZwDM
https://www.youtube.com/watch?v=H78LRzQYo_s&t=3s


Célnyelvi civilizáció Revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

US presidents  

Informatika két tanítási 
nyelvű 

71. óra Practice time 
72-73. óra Játék (de ne a 
gépen! -Menjetek el biciklizni 
:) )  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

- A múlt héten kiadott 
gondolati diagram elküldése 
06.03. szerdáig 

Informatika normál 64 - 67. óra 
Projektmunka - weblap 
Projekt lezárása, értékelése. 
Javítási lehetőség. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
classroomban. 

06.02. kedd 11:00 Discord 
meeting. 
 
06.09. kedd Projektzárás 

Fizika 66 óra: Energiaforrások 
67. óra: Energiaigények 
68. óra: Az 
energiafogyasztás 
környezeti hatásai 
69. óra: Összefoglalás, 
tanév zárása, értékelése 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyag már korábban 
feltöltésre kerültek. 
Megoldhatod a megjelölt 
munkafüzeti feladatok és 
megtekintheted a videókat. 

A megoldásokhoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött munkafüzet 
megoldókulcsot!  
Köszönöm az egész éves 
munkátokat, a jelölt időszakra nincs 
beadandó!  
Azok a tanulók bátran keressenek a 
classroomban, akik a KRÉTA átlaguk 
alapján javítani szeretnének.  

Kémia Kölcsönhatás a molekulák 
között 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kltf7cVQ3d4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q-2xZH9F6Cw 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PTJzS3EH1Hs 
 
 

 

Biológia 69. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág rendszerezése 
70. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág övezetessége I. 
71. óra: Év végi ismétlés: Az 
élővilág övezetessége II. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://www.okosdoboz.hu/tud
asproba 
Szorgalmi: ajánljatok nekem 
természetfilmet! 

 

Földrajz két tanítási nyelvű 36. óra Gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

- A múlt héten kiadott 
gondolati diagram elküldése 
06.03. szerdáig 

https://www.liveworksheets.com/kk485391pa
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4
https://www.youtube.com/watch?v=Q-2xZH9F6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-2xZH9F6Cw
https://www.youtube.com/watch?v=PTJzS3EH1Hs
https://www.youtube.com/watch?v=PTJzS3EH1Hs
http://www.okosdoboz.hu/tudasproba
http://www.okosdoboz.hu/tudasproba


Földrajz normál 36-37. óra: Amerika 
társadalomföldrajza 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_004 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oZ90M55mDac 

 

Technika Ismétlés, gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ajánlások a classroomban 
#kinehagyd!:) 

 

Ének Romantikáról tanultak 
átismétlése, zenefelismerés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.okosdoboz.hu/fe
ladatsor?id=606&select_oszt
aly_search=5-8-
osztaly&select_tantargy_sea
rch=enekzene&select_temak
or_search=osszes-temakor 
https://www.okosdoboz.hu/tu
dasproba 
https://www.okosdoboz.hu/tu
dasproba 

 

Rajz 

SZORGALMI! 

Témakör: Rajzolás, 
festés, mintázás 

Anyag: Kompozíció 

Tk.: 94.- 95. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 95. oldal, Titkos 

szavak 
Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Az alkotást fotózd és küld 
meg. 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Pénzügyi játékok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ajánlások a classroomban 
#kinehagyd!:) 

 

Természettudományos 
gyakorlatok Illatok és hangok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Keress 5 gyomnövényt, 
próbáld meghatározni. Ha 
szeretnéd le is préselheted. 
Ez lehet egy 
növénygyűjtemény kezdete. 
 
 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_004
https://www.youtube.com/watch?v=oZ90M55mDac
https://www.youtube.com/watch?v=oZ90M55mDac
https://youtu.be/K8R3mc82xtY
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=606&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://www.okosdoboz.hu/tudasproba
https://youtu.be/K8R3mc82xtY


Testnevelés Szabadban végezhető 
testnevelési 
játékok:görkorcsolya,asztalit
enisz,strandröplabda... 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

 

 


