
Magyar irodalom III. 18. 

 
Mai olvasmányunk a honfoglalás korába vezet el bennünket. 
 

Olvasd el a tankönyv 40. oldalán “A hét törzs” című rövid 

ismertetőt! A hét törzs nevét olvasd el többször! 

 

Olvasd el a 40. oldalon kezdődő mondát! 

 

Írd fel a füzetedbe a monda címét! 

 

Válaszolj írásban a tk. 40./3. kérdésére és a 41./4. kérdésére! 

Végezd el a munkafüzet 20. oldalán található feladatokat! 

(Az 1. feladathoz segítségedre lesz a “A hét törzs” című szöveg, de figyelj, 

hogy mit kell bekarikázni!) 

 

A következő feladatokat is nézegesd meg! 

 

https://learningapps.org/3202930 

 

https://learningapps.org/2854304 

(Ha leírva elküldöd a kiegészített mondatokat, kis 5-ös jár érte!) 

 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

 
Ma egy kicsit pörgősebb feladatot küldök! 

Idítsd el a kapot videót és végezd el a feladatot! 

Mivel elég rövid, naponta többször is megcsinálhatod! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w  

 

Végezd el a gyakorlatot a hét többi napján is legalább 1x! 

 

¡Hoy estoy enviando una tarea un poco más agitada! 

¡Posponga el video que recibió y complete la tarea! 

¡Al ser lo suficientemente corto, puedes hacerlo varias veces al día! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w  

https://learningapps.org/3202930
https://learningapps.org/2854304
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

¡Haga el ejercicio al menos una vez los demás días de la semana! 

 
 

Angol 4.a 1 csop    2021. március 18. 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát és rajzolj hozza ! 

1. dnbrggieare 

2. eblluamr 

3. ttllie anm 

4. oatg 

5.locch  

6. xfo 

7. rseho 

8- tearw 

 

2. Mf. . 64 oldalon csinál meg 1. és 2. feladatot ,-65. old.1. és 3. !. 

64.old,2.f lévő mondatokat fordítsd le és írd le a füzetbe ! 

 

Határidő: március 22. 

 

Angol 4.a 2 csop    2021. március 18. 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát ! 

 

1.iaptn 

2. mbcli 

3. misle 

4. unr 

5. edyra 



 

2. Másold le a kérdéseket a füzetbe és válaszolj a kérdésekre magadra vonatkozóan ! 

Válasz : Yes, I can.  No, I can’t. 

1. Can you climb ? 

2. Can you take a photo ? 

3. Can you run ? 

4. Can you smile ? 

5. Can you paint ? 

6. Can yolu fly (repülni) ? 

7. Can youride a camel ? 

8. Can you ride a bike ? 

 

 

 

2. Mf. . 36 oldalon csináld meg 1. és 2. feladatot !. 

 

Határidő: március 24. 

 

 

 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 18 info 4a 2 GCR 

Tantárgy: informatika 

Téma:  TestŐr 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Most, hogy az iskolába sem járhatunk be egy betegség miatt, talán számotokra előtérbe került az, 

hogy jobban vigyázzunk magukra, az egészségünkre. 



A következő feladatban gyakorolhatjátok, hogy milyen tünetre, milyen megoldások a helyesek. 

További információk a Classroomban az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/Mjk3MDcwMDM2MTI5/details 

 
Házi feladat: 

Fényképezzétek le, hogy hány százalékosra sikerült megoldanotok a feladatot. 
 
Válaszotokat töltsétek fel ide a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.03.22. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 
 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/Mjk3MDcwMDM2MTI5/details

