
7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 03.31. A határozók: 
témazáró feladatlap  
04.02. (Tavaszi szünet) 

 
Classroom 

03.31. 4.óra Redmenta 

Tz. írása 

 

Irodalom 03.30. Jókai és A kőszívű 
ember fiai: témazáró 
feladatlap 
04.01.( Tavaszi szünet) 

Classroom 03.30. 6. óra Redmenta tz 
írása 

 

Matematika 
Háromszögek szerkesztése, 

Háromszög-egyenlőtlenség, 

a háromszög szögei közötti 

kapcsolatok 

classroom 
tk.191. oldal/ 10, tk 191. 

oldal/ 12, tk193. o/ 14, 15 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7PaKMEfxcyc&ab_c

hannel=%C3%81rp%C3%A

1sAttila 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PcMCGBD42Xs&ab

_channel=ZseniLeszek 

 

google meet: hétfő 2ó 

Történelem Témazáró classroom  kedd 1. óra classroom 

 
Angol normál 

103-104. óra 
Revision I. 

Google Classroom 
(kód a Krétában) 

Interactive Material 
TK. 18. o. 
simple past tense (+-?) - 
Feloldó 
  
past-simple-negative-
sentences 
  

Google Meet online óra: 
kedd 2. óra 

https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://wordwall.net/hu/resource/670443/angol/simple-past-tense-
https://wordwall.net/hu/resource/670443/angol/simple-past-tense-
https://wordwall.net/hu/resource/13267558/angol/past-simple-negative-sentences
https://wordwall.net/hu/resource/13267558/angol/past-simple-negative-sentences


Put the words in order to 
form Past Simple 
questions. 

Present simple vs present 
continuous free online 
exercise 

Angol magántanuló 26. óra 

Mickey, Millie and Mut – 
Present Simple: yes / no 
questions  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interactive Material 

TK. 12. o/1abc, 13. o. 3abc 

MF. 8. o/2, 3 

Do-Does - questions 

worksheet 

Google Meet online óra: 
szerda 4. óra 

Angol két tanítási nyelvű Films Project week 2 
Netflix 

Classroomban 
Netflix Listening 

When you Binge Netflix 

Wordwall netflix 

 

 
 

Online óra Meeten: 
szerda 2.óra 

Célnyelvi civilizáció Tavaszi Szünet - - - 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Information: saving and 
systematization 
 

Classroom Prezentáció a Classroomban 
Beadandó: Táblázat 
készítése Magyarország 
lakosságáról április 13-ig 

Online óra: kedd 10.00 óra 
Google Meet 

Informatika normál 03.29. Szövegszerkesztés -  
gyakorlás 

Classroom  Online óra: hétfő 08:00 
Google Meet 

Fizika 

Prízmák, lencsék 

https://www.nkp.hu/tankony

v/fizika_7/lecke_07_004 

classroom 
 

 munkafüzet .81. oldal/ 1, 2 

 

google meet: hétfő 4,ó 

https://wordwall.net/hu/resource/13089686/angol/put-words-order-form-past-simple-questions
https://wordwall.net/hu/resource/13089686/angol/put-words-order-form-past-simple-questions
https://wordwall.net/hu/resource/13089686/angol/put-words-order-form-past-simple-questions
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_vs_present_continuous_gv349691sn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_vs_present_continuous_gv349691sn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_vs_present_continuous_gv349691sn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Do-Does_-_questions_vo123069xa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_questions/Do-Does_-_questions_vo123069xa
https://breakingnewsenglish.com/2004/200425-netflix-0ss.mp3
https://www.thelist.com/195218/when-you-binge-netflix-this-is-what-happens-to-your-body/
https://wordwall.net/resource/2395844/75-netflix
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_004


Kémia Atomszerkezet/Gyakorlás  classroom  Google Meet online óra: 
hétfő 5.óra 

Természettudományos 
gyakorlatok 

gyakorlás classroom   

Biológia A trópusi termelés classroom 
A trópusi termelés 

feladatok: 
A trópusi termelés 
gyakorlati feladat: készíts 
bármilyen ételt vagy italt, 
aminek legalább egy 
alapanyaga a trópusokról 
származik 

Online óra: szerda 6. óra 
Google Meet 
az elkészített étel/ital 
képének feltöltése lehetőleg 
március 31-ig (de ha csak a 
szünetben ész rá 
főzőcskézni, utána is lehet) 

Földrajz két tanítási nyelvű Canada Classroom PPT a Classroomban  

Földrajz normál tavaszi szünet    

Technika tavaszi szünet    

Ének tavaszi szünet    

Rajz 

Témakör: Érzelmek és 
hangulatok kifejezése 

Anyag: Karikatúra 

Tk.: 62-65. oldalig 

 

classroom 

Feladat: Karikatúra 
készítése, elemzés 

Tk.: 64. 2. feladat 

A 20 db képről egy-egy 
szóval vagy kifejezéssel 
fejezd ki, hogy számodra 
milyen érzelmet vált ki. 

A feladatban leírtak 
alapján készíts el 
rajzodat/karikatúrádat. 

 

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

Meríts ötleteket a netről! 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 

küldd meg a classroom-ba!. 

Ne feledd, hogy már egy 
hét eltelt a beadási 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_032


határidőből, a végső 
határidő április 07. 

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell 
újra elküldenie. 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

tavaszi szünet    

Testnevelés 
 

ABC gyakorlatok,szabaduló 
szoba,szerencsekerék 

classroom https://wordwall.net/hu/resour

ce/1447850 

 

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

 

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
7.o. 15:30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 53. óra Mondatrészek 
felismerése 

classroom  Online óra Google Meet: 
március 30., kedd - 9 óra 
Redmenta teszt 

Irodalom 52. óra Mikszáth Kálmán - 
Szent Péter esernyője - 
olvasónapló 
53. óra Mikszáth Kálmán - 
Szent Péter esernyője - 
olvasónapló 
 

classroom Olvasónapló készítése Online óra Google Meet: 
március 31., szerda - 8 óra 
Feladatlap 
Fogalmazás beadása 

Matematika 
Háromszögek szerkesztése, 

Háromszög-egyenlőtlenség, 

a háromszög szögei közötti 

kapcsolatok 

classroom 
tk.191. oldal/ 10, tk 191. 

oldal/ 12, tk193. o/ 14, 15 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7PaKMEfxcyc&ab_c

hannel=%C3%81rp%C3%A

1sAttila 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PcMCGBD42Xs&ab

_channel=ZseniLeszek 

 

google meet: kedd 3.ó 

Történelem A bethleni konszolidáció 
 

vázlat a classroomba  online óra szerda 10.00 

Angol normál Films Project week 2 
Netflix 

 
Netflix Listening 

Online óra. 
Hétfő 3. óra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=7PaKMEfxcyc&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://www.youtube.com/watch?v=PcMCGBD42Xs&ab_channel=ZseniLeszek
https://breakingnewsenglish.com/2004/200425-netflix-0ss.mp3


When you Binge Netflix 

Wordwall netflix 

 

Angol két tanítási nyelvű 124-127. óra 
5 Revision, Test 5 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interactive Material 
TK. 70. o 
MF. 55-56. o. 
Teszt és hanganyag a 
Classroomban 
modal-verbs 
 

Google Meet online órák: 
hétfő 3. óra 
kedd 1. óra 
Beadandó: Test 5 
Határidő: március 31. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

Célnyelvi civilizáció Tavaszi szünet    

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Information: saving and 
systematization 
 

Classroom Prezentáció a Classroomban 
Beadandó: Táblázat 
készítése Magyarország 
lakosságáról április 13-ig 

Online óra: kedd 11.00 óra 
Google Meet 

Informatika normál 03.30. Szövegszerkesztés -  
gyakorlás 

Classroom  Online óra: kedd 08:00 
Google Meet 

Fizika 
A látás, optikai eszközök 

classroom 
https://www.nkp.hu/tankony

v/fizika_7/lecke_07_0045   

munkafüzet 83. oldal/ 1, 

szorgalmi 83. oldal/3 

 

google meet: kedd 6.ó 

Kémia Tavaszi szünet    

Biológia A trópusi termelés classroom 
A trópusi termelés 

feladatok: 
A trópusi termelés 
gyakorlati feladat: készíts 
bármilyen ételt vagy italt, 
aminek legalább egy 
alapanyaga a trópusokról 
származik 

Online óra: hétfő 4. óra 
Google Meet 
az elkészített étel/ital 
képének feltöltése lehetőleg 
március 31-ig (de ha csak a 
szünetben ész rá 
főzőcskézni, utána is lehet) 

https://www.thelist.com/195218/when-you-binge-netflix-this-is-what-happens-to-your-body/
https://wordwall.net/resource/2395844/75-netflix
https://wordwall.net/hu/resource/13100445/modal-verbs
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_0045
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_07_0045
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_032


Földrajz két tanítási nyelvű Canada Classroom PPT a Classroomban  

Földrajz normál tavaszi szünet    

Technika tavaszi szünet    

Ének Erkel: Hunyadi László c. 
opera 

  

https://www.youtube.com/
watch?v=uUvsk9Hvm70 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dhk1IPExjnk 

 

 

Rajz 

Témakör: Érzelmek és 
hangulatok kifejezése 

Anyag: Karikatúra 

Tk.: 62-65. oldalig 

 

classroom 

Feladat: Karikatúra 
készítése, elemzés 

Tk.: 64. 2. feladat 

A 20 db képről egy-egy 
szóval vagy kifejezéssel 
fejezd ki, hogy számodra 
milyen érzelmet vált ki. 

A feladatban leírtak 
alapján készíts el 
rajzodat/karikatúrádat. 

 

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

Meríts ötleteket a netről! 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 

küldd meg a classroom-ba!. 

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

Természetesen, aki már 
beküldte annak nem kell újra 
elküldenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=uUvsk9Hvm70
https://www.youtube.com/watch?v=uUvsk9Hvm70
https://www.youtube.com/watch?v=dhk1IPExjnk
https://www.youtube.com/watch?v=dhk1IPExjnk


Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

tavaszi szünet    

Természettudományos 
gyakorlatok 

gyakorlás classroom   

Testnevelés ABC gyakorlatok,szabaduló 
szoba,szerencsekerék 

classroom https://wordwall.net/hu/resour
ce/1447850 

 

Hit- és erkölcstan, etika Tavaszi szünet    

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
7.o. 15:30 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1447850
https://wordwall.net/hu/resource/1447850

