
Tantárgy: Történelem 

Téma: Az ókori olimpia 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 03.19. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 8. o., könyved 33 – 34.o: 

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

 

     43. óra      03.16. 

   Olimpiai játékok 

(1 sor kimarad) 

Az ünnepi játékokat Zeusz tiszteletére rendezték 

Vallási ünnepségek és sportversenyek is zajlottak 

Az olimpiai játékok alatt általános béke (fegyvernyugvás) volt 

Első ókori olimpia Kr. e. 776-ban volt (görög időszámítás kezdete) 

4 évente rendezték meg 

Résztvevők: csak görög származású szabad férfiak és fiatal fiúk 

Nők a nézők közt sem lehettek 

 

Helyszíne: Olümpia  - Peloponnészosz-félszigeten (Keresd meg a térképeden)! 

 
 

program: 

1. nap: a trombitások és kikiáltók versenyére, az eskütételre és a sportküzdelmek előkészületei 

2. nap: a gyermekek (csak fiúk) versenye  

3. nap: öttusa (pentathlon: stadionfutás, diszkoszvetés, távolugrás, gerelyhajítás, birkózás), 

lovasversenyek, ököráldozat 

4. nap: teliholdkor további áldozatok és lakoma  

5. nap: futóversenyek, birkózás, ökölvívás. pankráció, fegyveres futás 

6. nap: megkoszorúzták a győzteseket és megvendégelték a résztvevőket 

 

díjazás: 

- koszorú a szent olajfa ágából 

- óriási tiszteletnek örvendtek 

- saját városállama pénzt adhatott 



- díszhely a színházban 

- szobrot állítottak neki 

- soha többet nem kellett adót fizetnie 

 

(Készítsd el a következő táblázatot a füzetedbe!) 

Ókor olimpia  Újkori olimpia 

vallási, Zeusz tiszteletére célja nemzeteket átfogó játék 

4 évente (nyáron) ideje 4 évente (nyáron, télen) 

Olümpia helye változó város nyeri el 

Kr.e. 776 1. megrendezés 1896 

6 nap időtartama több hét, 1 hónap körül 

csak görög  

szabad férfi 

résztvevők különböző országok 

nők és férfiak 

futás, öttusa, kocsiverseny, 

birkózás, ökölvívás, 

pankráció 

versenyszám sokkal több 

csak 1. hely 

olajágkoszorú 

díjazás 1-3. hely 

érem 

 

 

Nézd meg az alábbi linken az Olimpiai játékokra vonatkozó részeket! 

Oldd meg a feladatokat! 

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

 

Hf: Tk. 33-34. o. olvasni, tanulni + füzet   

 

A füzet oldalakat 03.22. 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! 

 

     43. lesson     03.16. 

   Olympic Games  

(1 line left out)  

The festive games were held in honor of Zeus  

There were also religious celebrations and sports competitions  

There was general peace (ceasefire) during the Olympics  

First Ancient Olympics BC. It was in 776 (beginning of Greek time)  

It was held every 4 years  

Participants: only free men and young boys of Greek descent  

There could be no women in the audience  

 

  

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


Location: Olympia - Peloponnese (Find it on your map)!    

 
program:  

Day 1: Trumpet and exclamation, swearing and sports preparations  

Day 2: competition for children (boys only)  

Day 3: pentathlon (pentathlon: stadium run, discus throw, long jump, javelin throw, 

wrestling), equestrian races, ox sacrifice  

Day 4: Full moon additional sacrifices and feast  

Day 5: running competitions, wrestling, boxing. pankration, armed running  

Day 6: Winners were wreathed and participants were entertained  

remuneration:  

- a wreath from the branch of the sacred olive tree  

- they enjoyed great respect  

- his own city-state could give money  

- a place of worship in the theater a statue was erected to him  

- he never had to pay taxes again  

 

(Make the following table in your booklet.) 

Ancient Olympics  Modern Olympics 

religious, in honor of Zeus its goal nationwide game 

4 years summer time every 4 years in summer and 

winter 

Olümpia  place changing city wins 

Kr.e. 776 Arrangement 1 1896 

6 days duration several weeks, 1 month 

only Greek 

free man 

participants different countries women 

and men 

futás, öttusa, kocsiverseny, birkózás, 

ökölvívás, pankráció  

running, pentathlon, horse-drawn 

carriage racing, wrestling, boxing, 

pankration 

versenyszám  

competition 

much more 

1st place only 

olive branch wreath 

díjazás 

remuneration 

1-3. place 

coin 

 

Check out the parts on Olympic games at the link below. 

Solve the tasks. 

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

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


 

 

Hf:  Tk. 33-34-54. p. read, learn + booklet  

The booklet pages 03.22. Upload to the Classroom until 6pm. 

 

Tantárgy: Matematika  

Osztály: 5.a 

Anyag: Téglalap, négyzet területe 

Dátum: 2021. március 19 

 

1. Nézzétek meg a következő videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=YFj571jPYls     

https://www.youtube.com/watch?v=wEbsqly4ra4   

https://www.youtube.com/watch?v=FB9B9YKwv2A 

 

2. Írjátok a füzetbe! 

                                                        96. óra 

                                                             Téglalap, négyzet területe 

                        a 

  b                                          b 

 

                        a 

A téglalap területét megkapjuk, ha két szomszédos oldalának hosszát összeszorozzuk. 

T=axb 

                       a     

 

        a                             a 

 

                              

                      a 

A négyzet területét megkapjuk, ha oldalának hosszát önmagával megszorozzuk. 

T=axa 

https://www.youtube.com/watch?v=YFj571jPYls
https://www.youtube.com/watch?v=wEbsqly4ra4
https://www.youtube.com/watch?v=FB9B9YKwv2A


Házi feladat: szóbeli: tanuld meg a terület képleteit! 

                       írásbeli: Tk. 174.old. 2.) a; c 

                                                          3.) a; c 

 

Testnevelés 

Nézzétek meg az atlétika-sportágtörténeti videót, és válaszoljatok a kérdéseimre! 

Mikor alapították meg Magyarországon a Magyar Atlétikai Szövetséget? (MASZ) 

Melyik olimpián volt az első dopping botrány? 

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet 

 

Osztályfőnöki 

Szomorúan vettem tudomásul, hogy kedden a megjelölt időpontban senki nem jelent meg 

online beszélgetésen. Szívesen segítettem volna a matematikában is, amit többen kértetek is. 

Ezért a mai osztályfőnöki órát az órarend szerinti időben megtartjuk. A belépés ugyanúgy 

történik, mint angol órán, csak most az osztályfőnöki falra kell menned. Várok mindenkit!!! 

 Joelle, James 

Subject: Mathematics 

Class: 5.a 

Material: Rectangular, square area 

Date : March  2021.19 

  

1. Check out the following videos! 

https://ww w .youtube.com/watch?v=YFj571jPYls    

https: //www.youtu b e.com/watch?v=wEbsqly4ra4  

https://www.youtube.com/ w atch? v = FB9B9YKwv2A 

  

2. Write it in the booklet! 

                                                        96 o'clock 

                                                                     Rectangle, square area 

The area of a rectangle is obtained by multiplying the lengths of its two adjacent sides. 

T = axb 

The area of a square is obtained by multiplying the length of its side by itself. 

T = axa 

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYFj571jPYls
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwEbsqly4ra4
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFB9B9YKwv2A


Homework: oral: learn the formulas of the area! 

                       written: Tk. 174.old. 2.) a; c 

                                                          3.) a; c 

  

Physical education 

Watch the athletics sports history video and answer my questions! 

When was the Hungarian Athletics Association founded in Hungary? (MASZ) 

Which Olympics was the first doping scandal? 

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet 

  

Class teacher 

I sadly noted that no one showed up for an online chat on Tuesday at the time indicated. I 

would have liked to have helped with the math, as many of you have asked for. 

Therefore, today’s class teacher class is held on schedule. Entry is the same as in English 

class, only now you have to go to the class teacher wall. I'm waiting for everyone !!! 

  

  

  

Tantárgy: informatika 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 
osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 19 info 5a GCR 
Téma:  Titkosítsunk 

 
Kedves Gyerekek! 

 
Az elmúlt alkalommal befejeztük barangolásunkat a jelek világában. 
Most a titkosítás útjára lépünk, ami annyira titkos, hogy itt nem is mondhatok többet. 
További információkat a Classroom felületén találtok: 
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/Mjk5OTU0ODkzOTA3/details 

 

 

Házi feladat: 

 

1. Írd le a nevedet kopogós titkosírással! 

2. Írd le a nevedet kínai titkosírással!  

 
A házi feladatot töltsd fel a Google Classroomra! 
Határidő: 2021.03.22. 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=en&u=https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/Mjk5OTU0ODkzOTA3/details


 
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)! 

 

TECHNIKA 

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

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

 

File:   03 19 technika 5a GCR 

Tantárgy: technika 

Téma:  Medvehagymás pogácsa 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Mai alkalommal a konyhába látogatunk és pogácsát fogunk sütni. 

További tudnivalók a Classroom felületén találhatóak: 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzAyMjM4MjQ4MTI3/details 

 

 

Kérdés: 

1. Milyen alapanyagok kellenek a pogácsa elkészítéséhez? 

Házi feladat: 

 
A válaszokat töltsétek fel a Classroomba 
 
Határidő:  2021.03.23. 

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/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzAyMjM4MjQ4MTI3/details

