
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 13-14. fejezet – ismétlés (Tankönyv 130-132. és 134-135. oldal) 

 

1. Ismétlésképpen hallgassátok meg a János vitéz 13. és 14. fejezetét! A hangoskönyvet 

az alábbi linken találjátok meg: 

 
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/14-janosvitez-13-enek.mp3  

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/15-janosvitez-14-enek.mp3 

 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a két fejezetet!  

13. fejezet: Tk. 130-132. oldal 

14. fejezet: Tk. 134-135. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 13-14. fejezet 

Szereplők: Jancsi, francia királylány, francia király, szakács 

Helyszín: csata helye, francia király palotája 

Tartalom:  

A magyar sereg, Jancsi és a királylány a francia király várába vonulnak a csata 

után. 

A király ünnepi lakomát rendez a huszárok tiszteletére. 

A király Jancsit János vitézzé avatja hőstette miatt, és odaadná lánya kezét és 

királyságát. 

Jancsi udvariasan, de visszautasította a jutalmat. 

Jancsi elmeséli a királynak élete történetét. 

Beszél Iluskájáról, és elmondja, hogy ezét nem fogadhatja el a király jutalmát. 

 

4. Oldjátok meg az alábbi linkeken talált feladatokat! 

 
https://learningapps.org/5395502 

Házi feladat: A két fejezet tartalmának ismerete 

Írásbeli: A tk. 130-135. oldalának aljáról lemásolni a szómagyarázatokat. 

 

Tantárgy: Természetismeret 
Osztály: 5.a 

Időpont: március 22. hétfő 
Az óra témája: Gyakorlás - ismétlés 
 

Határidő: MA (márc. 22. hétfő) 18 óra !!!  
 

Oldd meg önállóan a munkafüzet alábbi feladatait!  

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/14-janosvitez-13-enek.mp3
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/15-janosvitez-14-enek.mp3
https://learningapps.org/5395502


Segítenek a tk. 84-91. oldalai és a füzet vázlatai. 

99. oldal: 1., 3., 5. (csak a rajz kell),  
100. oldal: 6. és 7. feladat 

 

Küldd el MÉG MA mindkét oldalt: márc.22. hétfő 18 óra 
 a Classroomban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre! 
 
A mai órai ismétlő-gyakorló munkád és az eddigi aktivitásod értékelésre kerül! 
 

Március 22. a VÍZ világnapja! 
Kérlek, nézd meg az alábbi videót! https://www.youtube.com/watch?v=TY5NGzDRfRQ   
 
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni  
 
 

Tantárgy: Matematika  

Osztály: 5.a 

Anyag: Gyakorlás: téglalap, négyzet kerülete, területe 

Dátum: 2021. március 22 

 

1. Ismétlésként olvasd el, amit a négyzetről és a téglalapról már tanultunk, és tudni kell! 

Nézd meg a videót is! 

 

Négyzet 

 

A négyzet olyan síkidom, amelynek minden oldala egyenlő nagyságú. Szomszédos oldalai 

merőlegesek egymásra, szemközti oldalai párhuzamosak egymással. 

A négyzet átlói egyenlő hosszúságúak, felezik egymást, és merőlegesek egymásra. 

 
 

 

 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=TY5NGzDRfRQ


Téglalap 

 

A téglalap olyan síkidom, melynek 2-2 oldala egyenlő hosszúságú. Szomszédos oldalai 

merőlegesek egymásra, szemközti oldalai párhuzamosak egymással. 

A téglalap átlói egyenlő hosszúságúak és felezik egymást. 

 
 
 

Kerület és terület 
 

Bármely síkidom kerületét és területét csak akkor tudjuk kiszámítani, ha méreteit azonos 

mértékegységekkel fejezzük ki.  

Kerület: a síkidomok kerületét úgy számítjuk ki, hogy az oldalai hosszát összeadjuk. 

Négyzet kerülete: k = 4 · a 

Téglalap kerülete: k = 2 · (a + b) 

Terület: a síkidomok területét úgy számítjuk ki, hogy a két merőleges oldalt összeszorozzuk. 

Négyzet területe: T = a · a 

Téglalap területe: T = a · b 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus 

 

2. Nézd meg a következő videóban kidolgozott feladatokat! 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=dX7XdzSKnL8 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=ehW6ztTWByk      (nem a mi tankönyvünkről van szó) 

 

Házi feladat: munkafüzet: 95. old. 2.) a     3.) a    5.) a 

                                              96. old. 6.) a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus
https://www.youtube.com/watch?v=dX7XdzSKnL8
https://www.youtube.com/watch?v=ehW6ztTWByk


Joelle, James 

 

Subject: Mathematics 

Class: 5.a 

Material: Exercise: rectangle, square k area, t area e 

Date : March 22, 2021 

 
1. As a repetition, read what we have already learned about the square and the rectangle and 

need to know! Watch the video too! 
 

Square 
A square is a plane whose sides are of equal size . Its adjacent sides are perpendicular to each 

other, its opposite sides are parallel to each other. 
The diagonals of a square are of equal length, bisect, and perpendicular to each other . 

 

 

 
Rectangle 

A rectangle is a plane whose 2-2 sides are of equal length . Its adjacent sides 

are perpendicular to each other, its opposite sides are parallel to each other. 
The diagonals of the rectangle are of equal length and bisect each other  

 

District and territory 
  

The perimeter and area of any plane can only be calculated if its dimensions are expressed in 

the same units . 

Perimeter: the perimeter of the planar shapes is calculated by adding the lengths of its sides. 

Perimeter of square: k = 4 · a 

Perimeter of rectangle: k = 2 · (a + b) 

Area : the area of the planes is calculated by multiplying the two perpendicular sides. 

Area of square : T = a · a 

Rectangle area: T = a · b 
  

  
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus 
  
2. Check out the tasks developed in the following video. 
  
    https://www.youtube.com/watch?v=dX7XdzSKnL8 
  
    https://www.youtube.com/watch?v=ehW6ztTWByk       (this is not our textbook) 
  
Homework: workbook: 95. old.. 2.) a 3.) a 5.) a 
                                      96.old.. 6.) a 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdX7XdzSKnL8
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DehW6ztTWByk


 Tantárgy: Angol – 2. csoport 

Osztály: 5.a 

Időpont: március 22. hétfő 

Az óra témája: Földrajzi nevek 
 

Élő online óra a Meet alkalmazással – órarend szerint: 10 órától! 
belépés: a Classroom csoport felső fejlécében (lila rész): Meet-link– re kattintani, belépni  
(Mobilról: kamera ikonra kattintani) 

 
Aki nem tud részt venni az élő online órán az alábbi feladatokat végezze el önállóan és küldje el 
a megadott határidőre: 
- Írd ki az alábbi szavakat magyar jelentésükkel a szótárfüzetedbe! Tanuld meg őket! 
 continent – kontinens, földrész  north – észak, 

ocean – óceán,    south – dél, 
 river – folyó,    between – között, ,  
 desert – sivatag,    next to – mellett 
 mountain – hegység,  
 
- A következő feladatokat a füzetedbe írd! 
    Lesson 65     22/03 
 
- Tankönyv 25. oldal: 2. feladat: 
 Az oldal alján lévő térkép segítségével változtasd meg az aláhúzott szavakat úgy, hogy igaz  

legyen a mondat! Figyeld meg az 1. példát! 
 A javított mondatot írd a füzetedbe! 
- Tankönyv 25. oldal: 4. feladat: 
 Nézd meg újra a térképet és válaszolj a kérdésekre a füzetedben! 
 Figyeld az 1. példát! 
- Nézd, hallgasd meg az alábbi dalt! 
 https://www.youtube.com/watch?v=5pOFKmk7ytU  
  

Visszaküldés: azoknak, akik nem vesznek részt az élő online órán: 
füzetbe írt feladatok, szótárfüzet  
a Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre, még ma, márc.22. hétfő 16 óráig 
 
Jó munkát kívánok! 
Gabi néni 
 

 

Angol - Léna néni  5.a 1csop.     2021. március 22. 

 

1. Írd le az új szavakat a szótárfüzetbe ! 

 

1.map     térkép 

2.desert    sivatag 

3.mountain    hegy 

https://www.youtube.com/watch?v=5pOFKmk7ytU
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


4.river     folyó 

5.ocean     óceán 

6. North America   Észak Amerika 

7.South America   Dél Amerika 

8.Pacific Ocean    Csendes Óceán 

9.between    között 

10.next to    mellett 

11.letter    betű 

2. Tk. 25.old. 2.feladat.  Nézd meg a térképet ! Javítsd ki a feladatban lévő aláhúzott  szavakat. 

Másold le kijavított mondatokat és fordítsd le ezeket magyarra ! 

 

Határidő:március 24.                

 

 2021.03.22. hétfő - Margittai Judit- 5.a 

Néptánc 5.a : 
 
Készüljünk Húsvétra! 

Nádasmenti húsvétolás: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18    
 
 

info 5a 
Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 
 
File: 03 22  
Tantárgy: informatika  
Téma: Rendszerezünk  
 
Kedves Gyerekek!  
A mai alkalommal rendszerezzük a kommunikációról tanult információinkat.  
Nézzük át újra, hogy mit tanultunk kommunikációról!  
További információk a Classroomban találhatóak: 
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzAyNzg0OTgyMjY2/details 
 
 
Házi feladat:  
Töltsétek ki a mellékelt feladatlapot!  

https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzAyNzg0OTgyMjY2/details


 
A házi feladatot töltsd fel a Google Classroomra!  
Határidő: 2021.03.26. 
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)! 

 


