
Tantárgy: Történelem 

Téma: A görög vallás 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 04.28. 

 

Erzsó, Dóri és Julcsi, ti többszöri kérés ellenére sem írtátok meg a dolgozatot, ezt értékelnem 

kell. Sajnálom. 

 

A múlt órán Hellász elhelyezkedésével, természeti adottságaival és lakóival foglalkoztunk. 

Megismerkedtünk 2 mondával is: Ariadné fonala és a Trójai háború 

 

Most végezd el a munkafüzeti házi feladatod önellenőrzését! Örültem, hogy ketten rajzzal is 

próbálkoztak, ahogy írtam jó ponttal értékeltem. 5 jópont egy 5-t ér. 

 

Mf.  39. o. 

 
Mf. 40. o. 

 
 

 



Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 8. o.: 

   

53. óra   04.28. 

      A görög vallás 

(1 sor kimarad) 

Mítosz: istenekről és emberfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történetek 

Mitológia: mítoszok összessége 

 

Többistenhitű vallás 

isteneiket ember alakban képzelték el 

emberi tulajdonságokkal ruházták fel: szórakoznak, veszekednek, foglalkozásuk van 

↓ 

de: emberfeletti tulajdonságokkal rendelkeznek 

- ember feletti erejük van 

- csodás dolgokat tudnak tenni 

- átváltozhatnak 

- halhatatlanok 

istenek étele: ambrózia 

istenek itala: nektár 

12 isten kiemelkedően fontos volt 

Istenek lakóhelye: Olümposz hegye   (Keresd meg a térképeden!) 

 

 
 

  



Készítsd el a következő táblázatot a füzetedbe! 

Isten neve Család Feladat Jelkép Megjegyzés 

Zeusz Kronosz és 

Rheia gyermeke 

Főisten 

istenek és 

emberek atyja 

villám 

sas 

tölgy 

 

Héra Zeusz felesége család, otthon, 

nők 

védelmezője,  

házasság – 

hűség istennője 

páva 

tehén 

kakukk 

liliom 

királyi pálca 

De: Zeusz 

testvére is 

Poszeidón Zeusz testvére tengerek istene 

pusztító erők 

ura 

3 ágú szigony 

delfin 

 

Hádész Zeusz testvére alvilág istene láthatatlanná 

tevő sisak 

Kerberosz – 3 

fejű kutyával  

nem az 

Olümposzon él 

Pallasz Athéné Zeusz lánya bölcsesség és 

művészetek 

istennője 

városvédő isten 

bagoly,  

sisak és kezében 

lándzsa, 

páncél 

Zeusz fejéből 

pattant ki 

Apollón Zeusz fia jóslás és 

költészet istene 

lant  

Árész Zeusz és Héra 

fia 

háború, 

értelmetlen 

vérontás istene 

kard - pajzs  

Aphrodité Hephaisztosz 

felesége 

szépség és 

szerelem 

istennője 

delfin, galamb, 

nyúl 

rózsa, mirtusz 

tenger habjaiból 

született 

Hephaisztosz Héra fia istenek kovácsa 

tűz és vulkánok 

istene 

kalapács, üllő nem Zeusz fia 

Héra ledobta az 

Olümposzról 

ezért sánta 

Hermész Zeusz fia tolvajok és 

kereskedők 

istene 

istenek hírnöke 

szárnyas saru és 

kalap, 

hírnökbot 

furfangos 

Artemisz Zeusz lánya vadászat 

istennője 

szüzesség 

istennője 

íj, szarvastehén, 

Hold 

 

Hesztia Zeusz testvére házi tűzhely 

istennője 

-  

Démétér Zeusz testvére földművelés és 

termékenység 

istennője 

kezében sarló 

vagy 

termékenységbot 

hajában fonott 

kalászkoszorú 

 

Dionüszosz Zeusz fia bor és mámor 

istene 

színjátszás 

istene 

fején 

szőlőlevélből 

font koszorú 

kezében 

borospohár 

nem az 

Olümposzon él 

A vastaggal szedett istenek nevét – foglalkozását tudnod kell 

  



     

(1 sor kimarad) 

Híres görög jósda: Delphoi   (Keresd meg a térképen!) 

 

 

 
 

Hf: Tk. 51-52. o. olvasni, tanulni + füzet   

Mf. 41/1-2., 42/3-4.       

Szorgalmi: Egy görög isten részletes bemutatása (családja, feladata, jelképe, érdekes 

sztori) néhánymondattal, rajzzal a füzetben 

 

A füzet és Mf. oldalakat 04.29. 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 

 

  



Kainat:  

Subject: History  

Topic: The Greek religion  

Class: 5.a  

Date: 2020.04.24. 

 

Last hour we dealt with the location, natural features and inhabitants of Hellász. We also got 

acquainted with 2 sentences: Ariadne's yarn and the Trojan War Now do a self-check of your 

workbook homework!  

 

I was glad that two of them also tried drawing, as I wrote I rated it with a good point. 5 good 

points are worth a 5. 

 

Mf.  39. o. 

 
Mf. 40. o. 

 
Use the booklet and have your atlas open KTA p. 8.  

Write the sketch in Hungarian!  

 



53.lesson     04.28.  

               The Greek religion  

(1 line left out)  

Myth: Wonderful stories about gods and heroes with superhuman abilities  

Mythology: a set of myths  

 

Polytheistic religion  

their gods were imagined in human form  

they are endowed with human qualities: they have fun, they quarrel, they have an occupation 

↓ 

but: they have superhuman properties  

- they have superhuman strength  

- they can do wonderful things  

- they can change 

- immortals  

food of the gods: ambrosia  

drink of the gods: nectar  

12 gods were extremely important  

Residence of the Gods: Mount Olympus (Find it on your map!) 

 

 
 

 

 

 

 

  



Make the following table in your booklet.  

Isten neve 
God's Name 

Család  
Family 

Feladat  
Task 

Jelkép  
Symbol 

Megjegyzés 
Note 

Zeusz Child of Kronos 

and Rheia 

God father of 

gods and people 

lightning 

 eagle 

 oak 

 

Héra Zeus' wife family, home, 

women's 

protector, 

marriage - 

loyalty goddess 

peacock cow 

cuckoo lily royal 

wand 

But: also the 

brother of Zeus 

Poszeidón brother Zeus the god of the 

seas lord of 

destructive 

forces 

3-branched 

harpoon 

dolphin 

 

Hádész brother of Zeus the god of the 

underworld 

an invisible 

helmet  

Kerberos - with 

a 3-headed dog 

He does not live 

on Olympus 

Pallasz Athéné daughter of 

Zeus 

goddess of 

wisdom and arts 

city-protecting 

god 

owl, helmet and 

hand holding 

spear, armor 

popped out of 

Zeus' head 

Apollón son of Zeus god of 

divination and 

poetry 

lute  

Árész son of Zeus and 

Hera 

war, 

meaningless 

bloodshed god 

sword - shield  

Aphrodité Hephaestus 

wife 

goddess of 

beauty and love 

dolphin, pigeon, 

rabbit rose, 

myrtle 

was born from 

the foams of the 

sea 

Hephaisztosz son of Hera the blacksmith 

of gods god of 

fire and 

volcanoes  

hammer, anvil is not the son of 

Zeus Hera 

dropped him off 

Olympus so he 

lame 

Hermész son of Zeus god of thieves 

and merchants 

messenger of 

the gods 

in winged shoes 

and hat, 

crafty 

Artemisz daughter of 

Zeus 

goddess hunting 

goddess of 

virginity 

bow, cow, moon   

Hesztia Sister of Zeus  Goddess of 

Homemade 

Stove  

-  

Démétér Sister of Zeus  goddess of 

farming and 

fertility holding 

sickle or fertility 

stick wreath of 

wicker in her 

hair 

 

Dionüszosz son of Zeus god of wine and 

intoxication 

acting god 

a head with 

grape leaf pound 

wreath holding a 

wine glass 

does not live on 

Olympus 



You need to know the names and occupations of the gods in bold 

(1 line out)  

Famous Greek fortune teller: Delphoi (Find it on the map!) 

 

 

 
 

Hf:  Tk. 51-52. p. read, learn + booklet  

Mf. 41/1-2. 42/3-4. 

 

  

The booklet and Mf. pages 04.29. Upload to the Classroom by 6pm. 

 

 

 

  



Gábor, Dylan: 

Asunto: Historia  

Tema: La religion griega  

Clase: 5.a  

Fecha: 2020.04.28. 

 

Última hora nos ocupamos de la ubicación, características naturales y habitantes de Hellász. 

También nos familiarizamos con 2 oraciones: el hilo de Ariadna y la Guerra de Troya  

 

¡Ahora haga una autocomprobación de la tarea de su libro de trabajo! Me alegré de que dos de 

ellos también intentaran dibujar, mientras escribía lo califiqué con un buen punto. 5 buenos 

puntos valen 5. 

 

 

Mf.  39. o. 

 
Mf. 40. o. 

 
Use el folleto y haga que su atlas abra KTA p. 8.  

¡Escribe el boceto en húngaro!  



 

53.   04.28.  

La religion griega  

(Queda 1 línea)  

Mito: historias maravillosas sobre dioses y héroes con habilidades sobrehumanas  

Mitología: un conjunto de mitos  

 

Religión politeísta sus dioses 

fueron imaginados en forma humana  

están dotados de cualidades humanas: se divierten, pelean, tienen una ocupación 

↓ 

    pero: tienen propiedades sobrehumanas  

- tienen fuerza sobrehumana  

- pueden hacer cosas maravillosas  

- pueden cambiar 

- inmortales comida  

de los dioses: ambrosia bebida  

de los dioses: néctar  

12 dioses eran extremadamente importantes  

Residencia de los Dioses: Monte Olimpo (¡Encuéntralo en tu mapa!) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haga la siguiente tabla en su folleto.  

Isten neve 
Nombre de Dios 

Család  
Familia 

Feladat  
Tarea 

Jelkép  
Símbolo 

Megjegyzés 
Nota 

Zeusz Kronosz és 

Rheia gyermeke 

Főisten 

istenek és 

emberek atyja 

villám 

sas 

tölgy 

 

Héra Zeusz felesége család, otthon, 

nők 

védelmezője,  

házasság – 

hűség istennője 

páva 

tehén 

kakukk 

liliom 

királyi pálca 

De: Zeusz 

testvére is 

Poszeidón Zeusz testvére tengerek istene 

pusztító erők 

ura 

3 ágú szigony 

delfin 

 

Hádész Zeusz testvére alvilág istene láthatatlanná 

tevő sisak 

Kerberosz – 3 

fejű kutyával  

nem az 

Olümposzon él 

Pallasz Athéné Zeusz lánya bölcsesség és 

művészetek 

istennője 

városvédő isten 

bagoly,  

sisak és kezében 

lándzsa, 

páncél 

Zeusz fejéből 

pattant ki 

Apollón Zeusz fia jóslás és 

költészet istene 

lant  

Árész Zeusz és Héra 

fia 

háború, 

értelmetlen 

vérontás istene 

kard - pajzs  

Aphrodité Hephaisztosz 

felesége 

szépség és 

szerelem 

istennője 

delfin, galamb, 

nyúl 

rózsa, mirtusz 

tenger habjaiból 

született 

Hephaisztosz Héra fia istenek kovácsa 

tűz és vulkánok 

istene 

kalapács, üllő nem Zeusz fia 

Héra ledobta az 

Olümposzról 

ezért sánta 

Hermész Zeusz fia tolvajok és 

kereskedők 

istene 

istenek hírnöke 

szárnyas saru és 

kalap, 

hírnökbot 

furfangos 

Artemisz Zeusz lánya vadászat 

istennője 

szüzesség 

istennője 

íj, szarvastehén, 

Hold 

 

Hesztia Zeusz testvére házi tűzhely 

istennője 

-  

Démétér Zeusz testvére földművelés és 

termékenység 

istennője 

kezében sarló 

vagy 

termékenységbot 

hajában fonott 

kalászkoszorú 

 

Dionüszosz Zeusz fia bor és mámor 

istene 

színjátszás 

istene 

fején 

szőlőlevélből 

font koszorú 

kezében 

borospohár 

nem az 

Olümposzon él 



Necesitas saber los nombres y ocupaciones de los dioses en negrita 

(Queda 1 línea) 

 Adivino griego famoso: Delphoi (¡Encuéntralo en el mapa!) 

 

 

 
 

HF:  Tk. 51-52. p. leer, aprender + folleto  

Mf. 41 / 1-2., 42 / 3-4.  

Diligente: una presentación detallada de un dios griego (familia, tarea, símbolo, 

historia interesante) con algunas oraciones, un dibujo en el folleto  

 

El folleto y Mf. páginas 04.29. Subir al aula antes de las 18:00. 


