
5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 04.12.Gyakorlás. A 
hagyományos írásmód 
 
04.15.Az egyszerűsítő 
írásmód 

Classroom 
 
 
tk.133.o 
https://www.youtube.com/w
atch?v=86H5lUNIRBc 

https://learningapps.org/976
7640 
https://learningapps.org/110
22635 
mf.75./6.7.a,b,8.9. 

 

 

Online óra: 04.16.1. óra 
Google Meet 

Irodalom 04.12. János vitéz 21-22. 
 
 
 
04.14. János vitéz 23-27. 

Classroom 
tk.150-152.o 
 
 
tk.154-157.o 

https://learningapps.org/31
12748 

https://learningapps.org/31
12830   

 

https://learningapps.org/in
dex.php?page=12&s=J%
C3%A1nos%20vit%C3%A
9z%2021-22 

https://learningapps.org/17
789402 

 

 

Online óra:04.14. 5. óra 
Google Meet 

Matematika 

04.12 - 04.16. 
Gyakorlófeladatok a 
tizedestörtek 
témakörében 

classroom Mf. 52.o. 2,3. ; 53.o. 4,5 
valamint az 54.o. 3. 

matific.com 

learningapps.com 

Pontos linkek a 
classroomban. 

 

https://learningapps.org/9767640
https://learningapps.org/9767640
https://learningapps.org/11022635
https://learningapps.org/11022635
https://learningapps.org/3112748
https://learningapps.org/3112748
https://learningapps.org/3112830
https://learningapps.org/3112830
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://www.matific.com/
https://www.matific.com/


Természettudomány Alapvető légköri jelenségek 
és folyamatok; A levegő 
felmelegedése és az 
üvegházhatás 
Víz a légkörben 

classroom 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 1. A levegő 
felmelegedése 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 2. Víz a 
légkörben 

feladatok: 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 1. A levegő 
felmelegedése 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 2. Víz a 
légkörben 

Google meet online óra: 
péntek 2. óra 

Történelem Az iszlám vallás 
 
 
 
Támad a török 

classroom 
Tk. 94.o-95.o 
Mf.48.o 

 

 

http://henineni.dozsasportisk

ola.hu/wp-

content/uploads/2021/02/nat

_t55_09.pdf 

Google meet online óra:kedd 
4.óra 
péntek.4.óra 

Angol normál Revision classroom 
Tankönyv: 59-61.o 
Munkafüzet 51.o 

www.redmenta.com 

direktcím:  5awords 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s65oHhIHOd8 

 

Google meet online óra: 
csütörtök 5. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: péntek 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű 
 

135-139. óra 
How do I get there? 

Google Classroom Interactive Material 
TK. 48-49. o.,  
MF. 40-41. o. 
Hanganyag, teszt a 
Classroomban 
prepositions-place 
Prepositions of movement 
- sentences - Kvíz 
Lektori anyag: 
Story Time With Michele! 

"Messy Bessey Family 

Reunion" Stories for kids 

(read aloud) 

Google Meet online órák:  
kedd 3. óra 
szerda 2. óra 
péntek 6. óra 
Beadandó: 4a Vocabulary 
Test 
Határidő: április 16 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_002
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s65oHhIHOd8
https://www.youtube.com/watch?v=s65oHhIHOd8
http://prepositions-place/
https://wordwall.net/hu/resource/363383/prepositions-movement-sentences
https://wordwall.net/hu/resource/363383/prepositions-movement-sentences
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk


Célnyelvi civilizáció 
 

29. óra 
Carnivals in the UK 

Google Classroom Prezentáció a Classroomban Google Meet online óra: 
szerda 6. óra 

Informatika normál 04.15. - Prezentáció 
készítése 

Classroom   

Informatika két tanítási 
nyelvű 

04.15. - Prezentáció 
készítése 

Classroom   

Technika Kerékpáros közlekedés kréta e-Learning 
classromm pdf 

tesztek kitöltése a 
Közlekedési kisokos-ban 

határidő: április 16. 

Ének Mátyás király dicsérete 

 

 

 

Purcell: Trombitafanfár 

dallama 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=Oi5NADUQT3k&list=

RDQM7YxFiwMFfTg&start_r

adio=1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TDJGqlyQVCg 

 

 

Ének 
- két tanítási nyelvű 

Scarborough fair; 
Greensleeves; 
In good King Arthur’s days; 
May day carol 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje; 
Megyen már a hajnalcsillag 
lefelé 
Musical instruments 
 

Classroom 
Scarborough fair 
Greensleeves           
Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                           

Musical instruments                              

Online óra: Kedd 2. ó.: 
Google Meet 
Beküldendő:  

A Greensleeves c. dal 
feléneklése egy 
hangfelvételre, majd 
annak elküldése a 
Classroomba.  
Felsorolni magyarul a 
videón látott 
hangszereket. Határidő: 
ápr. 16. 

Rajz 

Témakör: Egyiptom 
művészete 

Classroom 

Feladat: Vállgallér 
tervezés 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=TDJGqlyQVCg
https://www.youtube.com/watch?v=TDJGqlyQVCg
https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=CdCxgv8xiXk


Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

 

Tk.: 41. oldal, 2. feladat 

  

Meríts ötleteket a netről. 

igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Figyelem! Már 1 hét eltelt 
a beadási határidőből 

Méret: A5 

Technika: tetszőleges 

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

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű 

Running (10-20 minutes) 
Press-ups 
Small ball throw 
Hide-and-seek 

Classroom Aerobics  
Push ups for beginners                    
Press-up test      
Small ball throwing Hide-
and-seek     
 
             

Beküldeni a fekvőtámasz 
teszt eredményét, és hogy 
hány perc folyamatos 
futásra voltál képes! 

Határidő: ápr. 16. 

Testnevelés normál 
Sportmanji kihívások 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Iskolánk 2 Classroom  Páros és egyéni feladatok 
Határidő: 04.16. 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Ásványok és kőzetek I. classroom   

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok classroom   

Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

https://www.youtube.com/watch?v=1EvZgd9onRY
https://www.youtube.com/watch?v=1Bj5PPxgEwo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek


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 04.12. gyakorlás: A 
hagyomány elve 
04.15. Az egyszerűsítés 
elve 

Classroom 
 
 
tk.133.o 
https://www.youtube.com/w
atch?v=86H5lUNIRBc 

https://learningapps.org/9767
640 
https://learningapps.org/1102
2635 
mf.75./6.7.a,b,8.9. 

 
 
 
 
Online óra: 04.15. 3. óra 
Google Meet 
 

Irodalom 04.14. János vitéz 21-22. 
 
 
 
04.16. János vitéz 23-27. 

Classroom 
tk.150-152.o 
 
 
tk.154-157.o 

https://learningapps.org/3112
748 

https://learningapps.org/3112
830  

https://learningapps.org/index
.php?page=12&s=J%C3%A1
nos%20vit%C3%A9z%2021-
22 

https://learningapps.org/1778
9402 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online óra: 04.16. 5. óra 
Google Meet 

Matematika Szöveges feladatok 

megoldása 

Az összeadás és kivonás 

tulajdonságai 

 

classroom 
Tk.202. oldal/ 55, tk.203. 

oldal/ 64, tk.204. oldal/ 67 

tk.207. oldal/ 74, 77/a, b 

 

google meet: kedd 5ó, 
szerda 2ó 

Természettudomány Mérések a térképen 
https://www.nkp.hu/tankony
v/termeszettudomany_5_nat
2020/lecke_06_004 
 
 

tk. 102-103.+ mf. 
 
 
 
 
 

 Google meet online óra: 
péntek 4. óra 

https://learningapps.org/9767640
https://learningapps.org/9767640
https://learningapps.org/11022635
https://learningapps.org/11022635
https://learningapps.org/3112748
https://learningapps.org/3112748
https://learningapps.org/3112830
https://learningapps.org/3112830
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://learningapps.org/index.php?page=12&s=J%C3%A1nos%20vit%C3%A9z%2021-22
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_004


Tájékozódás az iránytű és a 
térkép segítségével I. 
https://www.nkp.hu/tankony
v/termeszettudomany_5_nat
2020/lecke_06_005 
 
 

tk. 104-105.+ mf. 
 
 
classroom 

Történelem Az iszlám vallás 
 
 
 
Támad a török 

classroom 
Tk. 94.o-95.o 
Mf.48.o 

 

 

http://henineni.dozsasportisko

la.hu/wp-

content/uploads/2021/02/nat_

t55_09.pdf 

Google meet online 
óra:hétfő 2.óra 
csütörtök.2.óra 

Angol normál Practice Classroom Tk 43.o 4. 
Mf 37.o D,E 
Mf 106-108 1., 2. A,B,C,D,E 
 

Online órák: 
 
Szerda 10 óra 
Péntek 9 óra 

Angol két tanítási nyelvű Make a difference classroom 
Tankönyv: 64-65.o 
Munkafüzet: 51.o 

www.redmenta.com

 direktcím: 5bdifference 

https://www.youtube.com/watch

?v=6jQ7y_qQYUA 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VwBTY2f0FEk (lektor) 

Google meet online órák:  
hétfő 3. óra 
csütörtök: 1.óra 
Beadandó:redmenta, 
határidő:péntek 16 óra 

Célnyelvi civilizáció 
Preparation for the test 

prezentáció a classroomban 
www.redmenta.com  

direktcím:5btestpractice 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OnaPNbOJrMQ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TpdoYhT43rU 

 

Beadandó a redmentában 
megtalálható gyakorló 
feladatsor, határidő: szerda 
16 óra 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_06_005
http://www.redmenta.com/
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA
https://www.youtube.com/watch?v=6jQ7y_qQYUA
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OnaPNbOJrMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OnaPNbOJrMQ
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoYhT43rU


Informatika normál 25. óra: A prezentáció 
értékelése 

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 

25. óra: A prezentáció 
értékelése 

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! 
 

Technika Kerékpáros közlekedés kréta e-Learning 
classromm pdf 

tesztek kitöltése a 
Közlekedési kisokos-ban 

határidő: április 16. 

Ének Mátyás király dicsérete 

Purcell: Trombitafanfár 

dallama 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Oi5NADUQT3k&list=R

DQM7YxFiwMFfTg&start_rad

io=1 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TDJGqlyQVCg 

 

 

Ének 
 
 - két tanítási nyelvű  

Scarborough fair; 
Greensleeves; 
In good King Arthur’s days; 
May day carol 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje; 
Megyen már a hajnalcsillag 
lefelé 
Musical instruments 
 

Classroom 
Scarborough fair 
Greensleeves           
Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                           

Musical instruments                              

Beküldendő:  

A Scarborough fair c. dal 
feléneklése egy 
hangfelvételre, majd 
annak elküldése a 
Classroomba.  
Felsorolni magyarul a 
videón látott 
hangszereket. Határidő: 
ápr. 16. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Oi5NADUQT3k&list=RDQM7YxFiwMFfTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=TDJGqlyQVCg
https://www.youtube.com/watch?v=TDJGqlyQVCg
https://www.youtube.com/watch?v=wiZJP_XLmrQ
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=CdCxgv8xiXk


Rajz 

Témakör: Egyiptom 
művészete 

Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

 

Classroom 
Feladat: Vállgallér 
tervezés 

Tk.: 41. 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. 

Figyelem! Már 1 hét eltelt 
a beadási határidőből 

Méret: A5 

Technika: tetszőleges 

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

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű 

Running (10-20 minutes) 
Press-ups 
Small ball throw 
Hide-and-seek 

Classroom Aerobics  
Push ups for beginners                    
Press-up test      
Small ball throwing Hide-and-
seek     
 
             

ONLINE ÓRA: Kedd. 3.: 
Google Meet 
Beküldeni a fekvőtámasz 
teszt eredményét, és hogy 
hány perc folyamatos 
futásra voltál képes! 

Határidő: ápr. 16. 

Testnevelés normál 
Sportmanji kihívások 

Classroom   

Természettudományos 
gyakorlatok 

Ásványok és kőzetek I. classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Iskolánk 2 Classroom  Páros és egyéni feladatok 
Határidő: 04.16. 

Fejlesztés (Hajni néni) Wordwall classroom https://wordwall.net/hu-
hu/community/fejleszt%C5%9
1-feladatok 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EvZgd9onRY
https://www.youtube.com/watch?v=1Bj5PPxgEwo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok


Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

Tanulószoba  Classroom 
 

“Házi feladat” Szervíz 
5.o: 14:00 

 

 


