
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 11-12. fejezet – ismétlés (Tankönyv 128-130. oldal) 

 

1. Hallgassátok meg a János vitéz 11. és 12. fejezetét! A hangoskönyvet az alábbi linken 

találjátok meg: 

 
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/12-janosvitez-11-enek.mp3  

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/13-janosvitez-12-enek.mp3 

 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a két fejezetet!  

11. fejezet: Tk. 128-129. oldal 

12. fejezet: Tk. 129-130. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 11-12. fejezet 

Szereplők: Jancsi, francia királylány, francia király, huszárok, a basa fia 

Helyszín: Franciaország 

Tartalom:  

Franciaországban a huszárok már a török pusztítás nyomait látták. 

A francia király felajánlja lánya kezét annak, aki visszahozza őt a törököktől 

Másnap öldöklő csatában a magyar huszárok kiűzik a törököket 

Franciaországból. 

A csata közben Jancsi megöli a török basát, és kiszabadítja a királylányt is, akit 

a basa fia rabolt el. 

A királyán azonnal beleszeret Jancsiba. 

 

4. Oldjátok meg az Okostankönyv alábbi oldalán található A huszárok hőstettei és A 

magyar és a török sereg című feladatokat! 
 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_006  

 

Házi feladat:  A 11-12. fejezet olvasása, tartalma 

Írásbeli: A tk. 128-130. oldalának aljáról bemásolni a füzetbe a 

szómagyarázatokat. 

 

 

 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/12-janosvitez-11-enek.mp3
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/13-janosvitez-12-enek.mp3
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_006


Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: John the Knight 11-12. Chapter - Repetition (Textbook pages 128-130) 

Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 11-12. fejezet 

Szereplők: Jancsi, francia királylány, francia király, huszárok, a basa fia 

Helyszín: Franciaország 

Tartalom:  

Franciaországban a huszárok már a török pusztítás nyomait látták. 

A francia király felajánlja lánya kezét annak, aki visszahozza őt a törököktől 

Másnap öldöklő csatában a magyar huszárok kiűzik a törököket 

Franciaországból. 

A csata közben Jancsi megöli a török basát, és kiszabadítja a királylányt is, akit 

a basa fia rabolt el. 

A királyán azonnal beleszeret Jancsiba. 
 

 

Tantárgy: Természetismeret 

Osztály: 5.a 

Időpont: március 17. szerda 

Az óra témája: Az idő mérése a mindennapokban 

 

1. Olvasd el figyelmesen Az idő mérése a mindennapokban c. leckét! – tk. 90-91. oldal 

2. Dolgozz a füzetedben! Másold le a vázlatot, fejezd be a mondatokat, kérdéseket! 

3. Küldd vissza: füzetbe írt vázlatot a kiegészítésekkel, márc. 19. péntek 16 óráig,  

a Classroomban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre! 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu


Jó munkát kívánok! Gabi néni 

 

 

Tantárgy: Angol – 2. csoport 

Osztály: 5.a 

Időpont: március 17. szerda 

Az óra témája: Culture – Kulturális ismeretek  

 

Élő online óra a Meet alkalmazással – szerdán 12:00-12:30 

Az idő mérése a mindennapokban    03.17. 

1. A rendszeres napirend kialakítása fontos, mert ……………………………….. 

2. Az időbeli tervezés a gazdasági életben is fontos, mert ……………………………. 

3. Mivel a Földet nem mindig és ugyanolyan mértékben világítja meg a Nap, (azaz pl. amikor  

   nálunk nappal van, a Föld másik felén éjszaka,) ezért szükség volt az időzónák  

   létrehozására. (tk. 91.old. 4. ábra) 

- számuk: 24  

- egy-egy időzónában mindig ugyanannyi az idő  

- hazánktól keletre az órák többet mutatnak (előre kell állítani), 

hazánktól nyugatra az órák kevesebbet mutatnak (visszafelé állítjuk). 

4. Feladat. Válaszolj a tk. 91.old. 4. ábrája alapján! 

- Előre vagy vissza álíítod az órádat, ha Amerikába utazol? ……………………… 

- Előre vagy vissza állítod az órád, ha Ausztráliába utazol? ……………………….. 

- Hány órával állítod előre az órádat, ha a szomszédos Romániába utazol? ………… 

 - Hány órával állítod vissza az órádat, ha a Angliába utazol? …………… 

 - Ha Budapesten 13 óra van, mennyi az idő az Afrikához tartozó (ábrán: zöld)  

Madagaszkár szigetén? ………….. 

 - Ha Budapesten 13 óra van, mennyi az idő a Dél-Amerika északi részén lévő  

Venezuelában (ábrán: narancs színű)? ………….. 

További megértéshez videó (angol nyelvű): https://www.youtube.com/watch?v=K1TvqwhHLpI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1TvqwhHLpI


belépés: a Classroom csoport felső fejlécében (lila rész): Meet-link– re kattintani, belépni  

 

Aki nem tud részt venni az élő online órán az alábbi feladatokat végezze el önállóan és 

küldje el a megadott határidőre: 

1. Tankönyv 24. oldal: 1. b feladat: 

 Olvasd el és hallgasd meg a bal alsó részben látható szöveget! (katt: Page 24, Exercise 1b) 

 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu  

 Másold le és töltsd ki a táblázatot a füzetedbe! 

    Lesson 63     17/03 

- Address/   – Where is it?/    – Why is it famous?/  

Cím    Hol található? (Város neve)  Miért, miről híres? 

2. Írd ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetedbe és tanuld meg! 

 Segítség: munkafüzet 83. oldal (Szószedet) jobb alsó része 

Visszaküldés: azoknak, akik nem vesznek részt az élő online órán: 

füzetbe írt, kitöltött táblázat, szótárfüzet  

a Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre még a mai napon, márc.17. 16 óráig 

 

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

Angol Léna néni  5.a     2021. március 17. 

 

1. Ellenőrizd a szavakat a szótárfüzetben ! 

What?   Mi? 

Who?  Ki ? 

When?  Mikor? 

Where? Hol? 

How?   

Ha nincs, írd le! 

2. Tk. 23.old. 5.a feladat. 

Írd le a kérdéseket a füzetbe ! Ahhoz tedd a szavakat megfelelő sorrendbe !Mindegyik kérdés 

után hagyj ki egy solrt !  

5.b feladatban vannak válaszok ezekre a kérdésekre. Írd le megfelelő választ a megfelelő 

kérdéshez! 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


       3. Mf. 19.oldalon csináld meg 4. feladatot! A kérdéseket írd le a füzetbe! 

 

Házi feladat: Mf. 19.old 5.feladat. 

 

Határidő:március 22.                      . 

 

2021. 03.17. szerda 5.a – Margittai Judit  

Néptánc 5.a  

Ismét egy kis jóga! Iskolás jógaóra: Irány India! 

https://www.youtube.com/watch?v=m3K3xxAeJIE&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&i

ndex=13 

 

Tantárgy: Matematika  

Osztály: 5.a 

Anyag: Terület mérése 

Dátum: 2021. március 17 

 

 1.  A megadott linken az Okostankönyv egy oldalát találjátok. Azon lejjebb görgetve       

       találjátok meg a feladatokat! 

      https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_003 

       Oldjátok meg az első, és második példát, majd ellenőrizzétek saját magatok! 

2. Írjátok a füzetbe! 

                                                            94. óra 

                                                     Terület mérése 

A terület mérésekor a mérendő területet az egység oldalú négyzet területéhez 

viszonyítjuk. 

Az egység oldalú négyzet területe 1 területegység. 

A négyzet oldala lehet például: 

1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m, 10 m, 100 m, 1 km hosszúságú. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3K3xxAeJIE&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=m3K3xxAeJIE&list=PLDwDVyrK87Iake3BTHkW_RTIe0JRCgLCe&index=13
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_003


Ezeknek a négyzeteknek a területe 

1 mm2   (1 négyzetmilliméter), 

1 cm2     (1 négyzetcentiméter), 

1 dm2     (1 négyzetdeciméter), 

1 m2       (1 négyzetméter), 

1 a          (1 ár), 

1 ha        (1 hektár), 

1 km2     (1 négyzetkilométer). 

A terület mértékegységei közötti kapcsolatok: 

 

 

 

 

3. Oldd meg az interaktív feladatot! (területrendezés) 

4. Olvasd el a tk. 169. oldalát! 

 

  Házi feladat: szóbeli: megtanulni a füzetbe leírtakat!! 

                         írásbeli: Tk. 170.old. 1feladat 

Joelle, James 

Subject: Mathematics 

Class: 5.a 

Material: Area measurement 

Date : March 17, 2021 

  

1.  At the link provided, you will find a page in the Smart Book. Scroll down that     

       find the tasks! 

      https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_003 

     Solve the first and second examples, and then check for yourself. 

2. Write it in the booklet! 

                                                            94,.óra 

                                                     Area measurement 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/img/F04/4_3_abra.jpg?max_width=2048


When measuring the area, the area to be measured is compared to the area of the square 

on the unit side. 

The area of a square on the unit side is 1 area unit. 

For example, the side of the box could be: 

1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m, 10 m, 100 m, 1 km long.  

The area of these squares is 
1 mm 2 ( 1 square millimeter),  

1 cm 2 (1 square centimeter),  

1 dm 2 (1 square decimetre),  

1 m 2 (1 square meter),  

1 a (1 price),  

1 ha (1 hectare) , 

 1 km 2 (1 square kilometer).    

 

 
      
      
        
          
        
      

Relationships between area units: 

  

  
3. Solve the interactive task! ( spatial planning) 
4. Read the tk . Page 169! 

  

  Homework : oral: learn what is described in the booklet !! 

                         written: Tk . 170.old. 1 task 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/img/F04/4_3_abra.jpg?max_width=2048

