
Tantárgy: Történelem 

Téma: A görög polisz – Athén, Spárta 

Az ókori olimpia 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 03.16. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 8. o., könyved 29 – 33.o: 

(A zárójelbe írt utasításokat nem kell leírnod, csak keresd meg, nézz utána) 

 

     42. óra      03.16. 

    A görög polisz – Athén, Spárta 

(1 sor kimarad) 

Polisz: városállam 

ókori Hellaszban több mint 400 volt belőle 

 egyetlen városból és környékéből álló állam 

 középpontjában általában fallal körülvett város és fellegvár áll 

 önálló vezető 

 önálló kül- és belpolitika 

 önálló pénz 

2 legjelentősebb városállam: Athén és Spárta 

(1 sor kimarad) 

Városállamokat összeköti: 

 közös nyelv és írás 

 közös vallás 

 katonai szövetségek 

 4 évente megrendezett olimpiai játékok 

(1 sor kimarad) 

Természeti adottság meghatározza az életmódot: 

 hegyvidék: állattenyésztés (pásztorkodás) – juh, kecske 

 sík terület: földművelés – kevés gabona 

       szőlő termesztés – bor 

       olajbogyó termesztés – olaj 

 tengerpart menti területek: halászat 

 kézműves ipar mindenhol előfordul 

(1 sor kimarad) 

Lakóház:  

 vályogból épült házak kis ablakokkal (Tk. 32. o. jobb alsó kép) 

 szobák a belső udvarra nyíltak 

Étkezés: 

 3-szor étkeztek, fő étkezés a vacsora 

 zöldség (bab, borsó, lencse), hal, kevés kenyérféle 

 

(1 sor kimarad) 

  



Athén: (Keresd meg a térképeden – Nem kell lerajzolnod) 

  
Attikai-félszigeten helyezkedik el 

lakói: iónok 

életmód: 

 sík területen: szőlő- és olajbogyó termesztés   (Tk.29. o. jobb felső kép) 

baromfi- és méhtartás 

 hegyvidéken: juh- és kecsketenyésztés 

 tengerparton: halászat 

kereskedelem 

 kereskedelem: bor és olajkivitel, gabona behozatal 

 iparosok: fazekasság – amforák    (Tk.29-30. o. képei) 

kőfaragók 

(1 sor kimarad) 

Spárta: (Keresd meg a térképeden – Nem kell lerajzolnod) 

  
Peloponnészoszi-félszigeten helyezkedik el 

lakói: dórok 

Társadalom: 

- szabad spártaiak (kisebbség) 

- helóták – rabszolgasorban tartott őslakók  

- körüllakók – adófizetésre kényszerített Spárta körüli szabad lakosok 

Szabad spártaiak hatalmukat fegyverrel tartották fenn 

szigorú törvények – szabad spártaiak egyenlőségét biztosítja 

katonás életmód és nevelés 



(1 sor kimarad) 

Nevelés (Készítsd el az alábbi táblázatot a füzetedbe) 

Athén Spárta 

7-8 éves korukig otthon nevelkednek újszülött életéről a város vezetői döntenek 

fiúk: mezőgazdasági munkába segítenek 

18 éves korukban 1 év katonai kiképzés után 

1 év határőr szolgálat 

fiúk 7 éves korukig maradnak otthon 

utána katonai táborokban élnek 

csak testedzés 

írni-olvasni is tanulnak 

lányok: házi munkát tanulnak 

13-15 évesen férjhez mentek 

20-30 éves férfiak a hadsereg tagjai 

katonai táborokban laknak 

írás, olvasás, matematika, csillagászat, 

hangszeren játszottak, fontos a testedzés 

30 éves koruk után otthon lakhattak, de 

közösen étkeztek 

Ép testben – ép lélek 

művelt polgárokat nevelnek 

katonai kiképzés a fontos 

 

Nézd meg az alábbi linken az Athénra és Spártára vonatkozó részeket! 

Oldd meg a feladatokat! 

(Az olimpiai részt hagyd i, az a következő óra anyaga lesz) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_004 

 

 

Hf: Tk. 29-33. o. olvasni, tanulni + füzet  vázlat tanulni 

 

A füzet és oldalakat 03.18. 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 

 

 

Joelle, James:  

Use the booklet and have your atlas open KTA p. 8.  and the book: 29-33.p 

Write the sketch in Hungarian! 

(You don't have to write down the instructions in parentheses, just look for them, check them 

out) 

 

   42.lesson       03.16.  

   The Greek polis – Athen, Sparta 

(1 line left out) 

Polis: city-state in ancient Hellas approx.  

There were more than 400 of them  

• a state consisting of a single city and its surroundings  

• it usually focuses on a walled city and citadel  

• independent leader  

• independent foreign and domestic policy  

• independent money  

2 major city states: Athens and Sparta 

(1 line left out) 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_004


Connects city-states :  

• common language and writing  

• common religion  

• military alliances  

• Olympic Games held every 4 years  

(1 line left out)  

Natural endowment determines the way of life  

• mountains: animal husbandry (sheep) - sheep, goats  

• flat area: farming - little grain  

      grape growing - wine  

     olive cultivation - oil  

• coastal areas: fishing  

• Craft industry occurs everywhere  

(1 line left out)  

Apartment building:  

• adobe houses with small windows (book. 32.p.  bottom right image) 

• rooms open onto the inner courtyard  

Meal:  

• Meals 3 times, main meal for dinner  

• vegetables (beans, peas, lentils), fish, few breads  

(1 line left out)  

Athens: (Find it on your map, You don't have to draw)! 

 

 
 

It is located on the Attica Peninsula  

inhabitants:ions  

lifestyle:  

 flat area: growing grapes and olives 

 poultry and beekeeping 

 in the mountains: sheep and goat farming  

 coast: Fishing commerce  

 trade: wine and oil exports, grain imports  

 craftsmen: pottery - amphorae stonemasons (Pictures of book 29-30) 

(1 line left out)  



Sparta: (Find it on your map, You don't have to draw)! 

 

 
 

It is located in the Peloponnese  

inhabitants: Doric  

Society:  

- free Spartans (minority)  

- Heloths - Indigenous people enslaved  

- Surrounding residents - free residents around Sparta forced to pay taxes  

The free Spartans maintained their power with weapons  

strict laws - ensures equality for free Spartans 

military lifestyle and education 

(1 line left out)  

Educate (Prepare the table below in your booklet) 

Athen Sparta 

They are raised at home until the age of 7-8 newborn life is decided by city leaders 

boys: helping with agricultural work 

At the age of 18, after 1 year of military 

training, 1 year of border guard service 

boys stay at home until the age of 7 

then live in military camps 

exercise only 

they also learn to read and write 

Girls: Study homework 

They got married when they were 13 or 15 

Men aged 20-30 are members of the army 

living in military camps 

writing, reading, mathematics, astronomy, 

playing musical instruments, it is important 

to exercise 

After the age of 30, they were allowed to 

live at home but ate together 

Intact body — intact soul 

educated citizens  

military training is important 

 

 

Check out the parts on Athens and Sparta at the link below. 

Solve the tasks. 

(Skip the Olympic part, it will be the material for the next lesson) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_004 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_004


Homework: 

book p. 29-33 read, learn + booklet sketch to learn 

 

Upload the booklet and pages to Classroom until 03.18.  18.00 

 

Tantárgy: Etika 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Nemzeti ünnep - Március 15. 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 03.23. 

For the pupils who don't speak hungarian:  

 Find in the vocabulary and translate the following words:  ünnep, forradalom, szabadságharc, 

nemzet, zászló, egyenlőség,szabadság 

 

Nézzétek meg az alábbi videókat! Majd írjátok le 5-10 mondatban, mit ünnepelünk március 

15-én! 

https://www.youtube.com/watch?v=KDNztux0cdw 

https://www.youtube.com/watch?v=3jx5OzCKmjs 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   03 16 info 5a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Többet mond minden szónál 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal befejezzük barangolásunkat a jelek világában. 

További részleteket a Classroomban olvashattok az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/Mjk4MzAwODgzMDM2/details 

 

Házi feladat: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/Mjk4MzAwODgzMDM2/details


 

A házi feladatot megtudhatod a Classroom-ból! 
 

 

A házi feladatot töltsd fel a Classroomba! 

Határidő: 2021.03.18. 

 

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)! 

 

Testnevelés 

5.a 

Végezzétek el a köredzést! 

https://www.youtube.com/watch?v=XyqT1-IkWGM   

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyqT1-IkWGM

