
 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 03.29. A kiejtés elve 
 
04.02.(tavaszi szünet) 

Classroom 
tk.114-116.o 

https://learningapps.org/1027
8290 
 
https://learningapps.org/6470
473 
 
tk.116/4.5. 
 

 

Irodalom 03.29. Memoriter 
számonkérése ( János vitéz 
4. fejezet) 
03.31.János vitéz 15-18. 
fejezet 

Classroom 
 
tk.138-141.o 

 

elolvasni, címet adni 

tk./142.1. feladat 

Online óra:03.29. 
2.óra(Google Meet) 

Matematika 

03.29. Geometria - 
Tudáspróba (online) 

03.30. Geometria - 
Összefoglalás (online) 

Classroom 

Tk. 182.o. Tudáspróba 

Redmenta - gyakorló 

Online óra: 

hétfő 5.óra 

kedd 5.óra 

Természettudomány Tájékozódás a térben: 
összefoglalás 

classroom 
okostankönyv 
Térkép ismeretek 1 rész. Az 
alapok 
Térkép ismeretek  2.rész 
Térkép ismeretek befejező 
rész 

feladatok: 
Redmenta feladatlap 

Google Meet online óra: 
kedd 1. óra 
feladatlap a Redmentában: 
gyakorlásnak, órán 
megbeszéljük 

Történelem A középkori városok classroom 
Tk .86.o-89.o 

mf. 52 o Google meet online 
óra:kedd 4.óra 

https://learningapps.org/10278290
https://learningapps.org/10278290
https://learningapps.org/6470473
https://learningapps.org/6470473
http://nkp.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=-MMpD3XkQzA
https://www.youtube.com/watch?v=-MMpD3XkQzA
https://www.youtube.com/watch?v=jxnT4Tu_3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0wbMjDaCg&t=688s
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0wbMjDaCg&t=688s


Angol normál Top skills classroom 
Tankönyv 58.o 
Munkafüzet 50-51.o 

www.redmenta.com 
direktcím:5ahomes 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=R9intHqlzhc   

Google meet online 
óra:szerda 2. óra 
Beadandó:redmenta, 
határidő:szerda 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű 
 

129-132. óra 
Module 3 Test, 
Around town 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interaktive Material 
TK. 46-47./1-3. 
MF. 38./A 
Teszt és hanganyag a 
Classroomban 
Places-town 
Online games 

Google Meet online órák: 
kedd 3. óra 
szerda 2. óra 
Beadandó: Module 3 Test 
Határidő: március 31. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

Célnyelvi civilizáció 
 

27. óra 
Civilization Test 3 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Teszt a Classroomban Beadandó: Civilization Test 
3 
Határidő: március 31. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

Informatika normál tavaszi szünet    

Informatika két tanítási 
nyelvű 

tavaszi szünet    

Technika Közlekedési kisokos classroom pdf kréta kitöltés: április 9. 
online óra: szerda 1.óra 
meet 

Ének Ma van húsvét napja 
Húsvéti népszokások, 
dalok 

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=s_HOMeNvLp8 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lzzKRtWYK3c 
 

 

Ének -  
két tanítási nyelvű 

Csínom Palkó, Csínom 
Jankó; 
Greensleeves; 
Scarborough fair; 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje; 
Are you sleeping 

Classroom 

Csínom Palkó, Csínom Jankó                        

Greensleeves     
Scarborough fair       
Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                                

Beküldendő: A Csínom 

Palkó, Csínom Jankó c. dal 
feléneklése egy 
hangfelvételre, majd 
annak elküldése a 
Classroomba márc. 31-ig. 
Online óra: google meet: 

http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://wordwall.net/hu/resource/2564757/angol/places-town
https://meet.google.com/cnw-ckca-vcr
https://www.youtube.com/watch?v=s_HOMeNvLp8
https://www.youtube.com/watch?v=s_HOMeNvLp8
https://www.youtube.com/watch?v=lzzKRtWYK3c
https://www.youtube.com/watch?v=lzzKRtWYK3c
https://www.youtube.com/watch?v=uEwxTV55V5Q
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg


Are you sleeping - canon 

 

márc. 30., kedd 2.óra. 

Rajz 

Témakör: Egyiptom 
művészete 

Anyag: Temetkezési 
szokások 

Tk.: 30-31. oldalig 

classroom 

Feladat: Egyiptom 
művészete 

Szarkofágok díszítése. 

Tk.: 31. oldal, 2. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Ne feledd, hogy már egy 
hét eltelt, a beadási 
határidőből a végső 
határidő április 07. 

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell 
újra elküldenie 

Méret: A5 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-
ba! 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Skipping rope exercises 

Volleyball basics        
Football basics 

Classroom 
 
 
    

Jump rope tricks   
Volleyball pass  
How to set 

Football at home     

Beküldendő: 1 perc alatt 
hány kötél áthajtást tudsz 
végrehajtani folyamatosan, 
hiba nélkül. 

Testnevelés normál ABC gyakorlatok,szabaduló 
szoba,szerencsekerék 

classroom https://wordwall.net/hu/resourc
e/1447850 

 

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

https://www.youtube.com/watch?v=lwU_Ab-BTsk
https://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW4
https://www.youtube.com/watch?v=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=X9f_c6LHoTI
https://wordwall.net/hu/resource/1447850
https://wordwall.net/hu/resource/1447850


Természettudományos 
gyakorlatok 

Tavaszi szünet    

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok  classroom   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
5.o. 14:00 

 

 

5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 03. 29.  A kiejtés elve 
 
04.01.(tavaszi szünet) 

Classroom 
tk.114-116.o 

https://learningapps.org/1027
8290 
 
https://learningapps.org/6470
473 
 
tk.116/4.5. 

 

Irodalom 03.31. Memoriter 
számonkérése ( János vitéz 
4. fejezet) 
János vitéz 15-18. fejezet 
04.02.(tavaszi szünet) 

Classroom 
 
tk.138-141.o 

 

elolvasni, címet adni 

tk./142.1. feladat 

Online óra: 03.31.1. óra 
(Google M.) 

Matematika Euróval fizetünk 

Tizedestörtek összeadása, 

kivonása 

classroom tk. 196. oldal/ 46, 47 tk. 201. 

oldal/ 49 tk. 201. oldal/ 50 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AAETZt2Ie6w&ab_cha

nnel=ErikaP. 

 

google meet: kedd 5ó, 
szerda 2ó 

Természettudomány A térkép tk. 96-97. 
mf. 102-103. 
classroom 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszettudomany_5_nat20
20/lecke_06_001 

Google meet online óra: 
szerda 4.óra 

https://learningapps.org/10278290
https://learningapps.org/10278290
https://learningapps.org/6470473
https://learningapps.org/6470473
https://www.youtube.com/watch?v=AAETZt2Ie6w&ab_channel=ErikaP
https://www.youtube.com/watch?v=AAETZt2Ie6w&ab_channel=ErikaP
https://www.youtube.com/watch?v=AAETZt2Ie6w&ab_channel=ErikaP
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_001


Történelem A középkori városok classroom 
Tk .86.o-89.o 

mf. 52 o Google meet online 
óra:hétfő 2.óra 

Angol normál Practise Present Simple 
 
 
 
 
Easter 

Classroom Present simple: affirmative 
Present simple -negative 
Present simple : questions  
Present Tense Short 
Answers 
 
Easter in Britain 
 

 

Angol két tanítási nyelvű What the future holds classroom 
Tankönyv 61-62.o 
Munkafüzet 49.o. 

www.redmenta.com 

direktcím:5bgoingto  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pxL1138Sw_g   

Google meet online órák: 
hétfő: 3. óra 
szerda: 3.óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő:szerda 16 óra 

Célnyelvi civilizáció 
Practice: Valentine’s Day 
and Guy Fawkes Day 

prezentáció a 
classroomban. www.redmenta.com 

direktcím:5bvalguy 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JdKZepHMFWE 

Beadandó:redmenta, 
határidő: szerda 16 óra 

Informatika normál 24. óra: A prezentáció 
beküldése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az előző hetekben elkészített 
prezentáció ellenőrzése és 
beküldése 

Beadási határidő: 
2021. április 13. 
A KRÉTÁBAN és a 
classroomban is jelölöm, de 
csak az egyik oldalon kell 
beadnod! 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

24. óra: A prezentáció 
beküldése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az előző hetekben elkészített 
prezentáció ellenőrzése és 
beküldése 

Beadási határidő: 
2021. április 13. 
A KRÉTÁBAN és a 
classroomban is jelölöm, de 
csak az egyik oldalon kell 
beadnod! 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-negative
https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-does
https://www.grammar.cl/Games/Short_Answers_Present.htm
https://www.grammar.cl/Games/Short_Answers_Present.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs&t=62s
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pxL1138Sw_g
https://www.youtube.com/watch?v=pxL1138Sw_g
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE
https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE


Technika tavaszi szünet    

Ének Ma van húsvét napja 
Húsvéti népszokások, 
dalok 

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=s_HOMeNvLp8 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lzzKRtWYK3c 
 

 

Ének -  
két tanítási nyelvű 

Csínom Palkó, Csínom 
Jankó; 
Greensleeves; 
Scarborough fair; 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje; 
Are you sleeping 

Classroom 

Csínom Palkó, Csínom Jankó                        

Greensleeves     
Scarborough fair       
Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                                
Are you sleeping - canon 

Beküldendő: A Csínom 

Palkó, Csínom Jankó c. dal 
feléneklése egy 
hangfelvételre, majd 
annak elküldése a 
Classroomba márc. 31-ig. 
 

Rajz 

Témakör: Egyiptom 
művészete 

Anyag: Temetkezési 
szokások 

Tk.: 30-31. oldalig 

classroom 

Feladat: Egyiptom 
művészete 

Szarkofágok díszítése. 

Tk.: 31. oldal, 2. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Ne feledd, hogy már egy 
hét eltelt, a beadási 
határidőből, a végső 
határidő április 07. 

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell 
újra elküldenie 

Méret: A5 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-
ba! 

https://www.youtube.com/watch?v=s_HOMeNvLp8
https://www.youtube.com/watch?v=s_HOMeNvLp8
https://www.youtube.com/watch?v=lzzKRtWYK3c
https://www.youtube.com/watch?v=lzzKRtWYK3c
https://www.youtube.com/watch?v=uEwxTV55V5Q
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=lwU_Ab-BTsk


Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Skipping rope exercises 

Volleyball basics        
Football basics 

Classroom 
 
 
    

Jump rope tricks   
Volleyball pass  
How to set 

Football at home     

Beküldendő: 1 perc alatt 
hány kötél áthajtást tudsz 
végrehajtani folyamatosan, 
hiba nélkül. 

Testnevelés normál ABC 
gyakorlatok,szabaduló 
szoba,szerencsekerék 

classroom https://wordwall.net/hu/resourc
e/1447850 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

A víz a természetben classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

Fejlesztés (Hajni néni) Figyelemfejlesztő játékok classroom https://jatekok.kapu.hu/kateg
oriak/17-Targykereso 
 

 

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
5.o. 14:00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW4
https://www.youtube.com/watch?v=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=X9f_c6LHoTI
https://wordwall.net/hu/resource/1447850
https://wordwall.net/hu/resource/1447850
https://jatekok.kapu.hu/kategoriak/17-Targykereso
https://jatekok.kapu.hu/kategoriak/17-Targykereso

