
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 7. ének (Tankönyv: 120-123. oldal) 

 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 120. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 7. 

énekét! Az anyagot az alábbi linken találjátok: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YLBMth_98T0 

 

2. Olvassátok el némán az ének szövegét a tankönyv 120-123. oldalán! 

 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

7. ének tartalma 

 

Miklósnak ismét menekülnie kell, mert György és vitézei üldözik. 

A menekülést hatalmas vihar segíti, mert György visszahívja az üldözőket. 

Miklósnak sikerül elmenekülnie, és három nap gyaloglás után Pestre, Rákos mezejére 

ér. 

Ott egy temetőben egy özvegyasszonnyal találkozik, aki elbeszéli neki bánatát. Két vitéz 

fiát temette el őket siratja. 

Duna szigetében van egy cseh bajnok, aki párviadalban megölte mindkét fiát.  

Az özvegy teljesen egyedül maradt, nincs senki, aki megbosszulhatná halálukat. 

Miklós megsajnálja az özvegyet, és megígéri, hogy ő majd bosszút áll a cseh vitézen. 

Búcsút vett az özvegyasszonytól, és elindult Pest városába. 

 

4. Oldjátok meg az alábbi linkeken talált feladatot! 

https://learningapps.org/display?v=pr9hfnzrj20 

 

A feladat célja gyakorlás. A megoldásotokat a feladat teljesítésekor ellenőrizni tudjátok.  

 

Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Séptima canción de Toldi (Libro de texto: páginas 120-123) 

1. Abra el libro de texto en la página 120. Escuche con atención la séptima canción de Toldi. Puede 

encontrar el material en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLBMth_98T0  

https://www.youtube.com/watch?v=YLBMth_98T0
https://learningapps.org/display?v=pr9hfnzrj20
https://www.youtube.com/watch?v=YLBMth_98T0


2. Lea en silencio el texto de la canción en el libro de texto 120-123. ¡lado! 

3. Copie el contenido breve de la canción en el folleto de literatura. 

7. ének tartalma 

 

Miklósnak ismét menekülnie kell, mert György és vitézei üldözik. 

A menekülést hatalmas vihar segíti, mert György visszahívja az üldözőket. 

Miklósnak sikerül elmenekülnie, és három nap gyaloglás után Pestre, Rákos mezejére 

ér. 

Ott egy temetőben egy özvegyasszonnyal találkozik, aki elbeszéli neki bánatát. Két vitéz 

fiát temette el őket siratja. 

Duna szigetében van egy cseh bajnok, aki párviadalban megölte mindkét fiát.  

Az özvegy teljesen egyedül maradt, nincs senki, aki megbosszulhatná halálukat. 

Miklós megsajnálja az özvegyet, és megígéri, hogy ő majd bosszút áll a cseh vitézen. 

            Búcsút vett az özvegyasszonytól, és elindult Pest városába. 

4. Resuelva la tarea que se encuentra en los enlaces a continuación. 

https://learningapps.org/display?v=pr9hfnzrj20  

Class: 6.a 
Subject: Hungarian literature 
Copy the short content of the song into the literature booklet. 

7. ének tartalma 

 

Miklósnak ismét menekülnie kell, mert György és vitézei üldözik. 

A menekülést hatalmas vihar segíti, mert György visszahívja az üldözőket. 

Miklósnak sikerül elmenekülnie, és három nap gyaloglás után Pestre, Rákos mezejére 

ér. 

Ott egy temetőben egy özvegyasszonnyal találkozik, aki elbeszéli neki bánatát. Két vitéz 

fiát temette el őket siratja. 

Duna szigetében van egy cseh bajnok, aki párviadalban megölte mindkét fiát.  

Az özvegy teljesen egyedül maradt, nincs senki, aki megbosszulhatná halálukat. 

Miklós megsajnálja az özvegyet, és megígéri, hogy ő majd bosszút áll a cseh vitézen. 

            Búcsút vett az özvegyasszonytól, és elindult Pest városába. 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: A főnevek – tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.16. 

 

Füzetedbe dolgozz! 

     42. óra      03.16. 

https://learningapps.org/display?v=pr9hfnzrj20


         A tulajdonnév 

A tulajdonnév valakinek, valaminek a saját, megkülönböztető neve. 

Jelentés alapján az alábbi csoportjai vannak: 

 személynév: egy személy saját neve 

 vezetéknév: Kiss, Nagy 

 keresztnév: Gábor, Éva 

 gúnynév: Colos, Kopasz 

 állatnév:  

 házi kedvenceinket saját nevet is kapnak: Buksi   

 az irodalmi művekben, filmekben szereplő állatok nevei: Vuk, Lessie 

 földrajzi név: Magyarország, Dunántúli-középhegység, Atlanti-óceán; 

 intézménynév: iskolák, vállalatok, kulturális, egészségügyi, gazdasági, politikai 

intézmények, együttesek stb. neveit intézményneveknek nevezzük 

 iskola: Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 kulturális intézmény: Nemzeti Színház, Corvin Mozi 

 gazdasági intézmény: Országos Takarék Pénztár 

 csillagászati név: égitestek azaz a bolygók, csillagképek, állatövi jegyek, galaxisok 

nevei: Nap, Föld, Nagy Göncöl; 

 cím: versek, a könyvek, a színdarabok, a filmek, az újságok  

 vers: Toldi 

 könyv: Egri csillagok 

 újság: Nők Lapja 

 márkanév: autómárkák, ruhamárkák, a különféle termékek egyedi neve: Volvo, Nike 

 tárgynév: emberek számára valamilyen okból különlegesen fontos tárgyak: Titanic, 

Szent Korona 

 kitüntetés, díj neve: Nobel-díj, Oscar-díj 

 

A tulajdonneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, ezzel meg is különböztetjük őket a 

köznevektől. 

Az egy szóból álló tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk. 

 

Oldd meg az alábbi linken található feladatokat! Addig dolgozz, amíg hibátlan lesz a 

megoldásod! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014 

 

Hf:   Tk. 54-56. o. olvasni tanulni + füzeti vázlat 

 Mf. 59/1.  60/2-3.   62/5.    63/6-8.     64/3-4. 

A kitöltött munkafüzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 03. 21-én 

vasárnap 18.00 óráig!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014


Yahia 

 

Copy it your notebook on a Hungarian language the sketch. Use the English help for the 

understanding. 

 42. lesson       03.16.  

The property name 

(1 line left out)  

A property name is someone's own distinctive name. 

Based on the report, you have the following groups: 

• person name: a person's own name 

 last name: Small, Large 

 first name: Gabor, Eva 

 nickname: Colos, Bald 

• animal name:  

 our pets are also given their own name: Buksi  

 names of animals in literary works and films: Vuk, Lessie 

• geographical name: Hungary, Transdanubian Mountains, Atlantic Ocean; 

• institution name: names of schools, companies, cultural, health, economic, political 

institutions, ensembles, etc. are called institution names 

 School: Budapest 6th District Redmarty Mihály Elementary School 

 cultural institution: National Theatre, Corvin Cinema 

 economic institution: National Savings Fund 

• astronomical name: celestial bodies i.e. planets, constellations, zodiac features, galaxies 

names: Sun, Earth, Nagy Göncöl; 

• Title: poems, books, plays, films, newspapers  

 Verse 11: Toldi 

 book: Eger Stars 

 newspaper: Women's Journal 

• brand name: car brands, clothing brands, unique name of various products: Volvo, Nike 

• subject name: objects of special importance to humans for some reason: Titanic, Holy 

Crown 

• Award, name of prize: Nobel Prize, Academy Award 

 

Property names are always written in large initials, which distinguishes them from common 

names. 

A one-word property name is written in the initials. 

 

Solve the tasks at the link below. Keep working until you have a flawless solution. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014 

 

Homework:  

Hf: Tk. Reading and learning pages 54 to 56 

learning booklet learning 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014


Take a photo of the booklet pages and upload them to Google Classroom on Sunday, March 

21 at 6 p.m. 

 

 

Lucia, Dylan, Andres 

Copiarlo su cuaderno en una lengua húngara el esbozo. Usar la ayuda inglesa para el 

entendimiento. 

 

Empezamos a tratar con una nueva parte de la sustancia en el reloj de hoy: conseguimos el 

cuelgue de los nominales. 

 

     42. óra      03.16. 

    El nombre de la propiedad 

(Queda 1 línea) 

Un nombre de propiedad es el propio nombre distintivo de alguien. 

En función del informe, tiene los siguientes grupos: 

• nombre de la persona: el propio nombre de una persona 

 apellido: Kiss, Large 

 nombre de pila: Gabor, Eva 

 apodo: Colos, Calvo 

• nombre del animal:  

 a nuestras mascotas también se les da su propio nombre: Buksi  

 nombres de animales en obras literarias y películas: Vuk, Lessie 

• nombre geográfico: Hungría, Montañas Transdanubianas, Océano Atlántico; 

• nombre de la institución: nombres de escuelas, empresas, culturales, de salud, económicos, 

instituciones políticas, conjuntos, etc. se denominan nombres de instituciones 

 Escuela: Escuela Primaria Redmarty Mihály del Distrito 6 de Budapest 

 institución cultural: Teatro Nacional, Cine Corvin 

 institución económica: Fondo Nacional de Ahorro 

 nombre astronómico: cuerpos celestes, es decir, planetas, constelaciones, características del 

zodíaco, nombres de galaxias: Sol, Tierra, Nagy Göncöl; 

• Título: poemas, libros, obras de teatro, películas, periódicos  

 Versículo 11: Toldi 

 libro: Eger Stars 

 periódico: Diario de la Mujer 

• marca: marcas de automóviles, marcas de ropa, nombre único de varios productos: Volvo, 

Nike 

• nombre del sujeto: objetos de especial importancia para los seres humanos por alguna razón: 

Titanic, Santa Corona 

• Premio, nombre del premio: Premio Nobel, Óscar 

 



Los nombres de propiedad siempre se escriben en iniciales grandes, lo que los distingue de los 

nombres comunes. 

Un nombre de propiedad de una palabra se escribe en las iniciales. 

Resuelva las tareas en el siguiente enlace. Sigue trabajando hasta que tengas una solución 

impecable. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014 

 

Hf/tarea: Tk. Lectura y aprendizaje de las páginas 54-56 

+ reglas de folleto de aprendizaje  

 Lucia: Mf. 59/1.  60/2-3.   62/5.    63/6-8.     64/3-4. 

Tome una foto del libro completo y las páginas del folleto y cárguelas en Google Classroom 

el domingo 21 de marzo a las 18.00 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   03 16 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Digitális könyvtár 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A továbbiakban a digitális könyvtárak világában barangolunk tovább. 

Részleteket a Classroom oldalán találtok az alább link segítségével: 

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/Mjk4MzI3OTU1NDQx/details 

 

 

Házi feladat: 

 

Nézzétek meg gépeteken, hogy megtalálható-e az Adobe Acrobat Reader nevű program. Ezzel a 

programmal PDF fájlok olvashatóak. 

Amennyiben nem található, úgy erről az oldalról könnyedén letölthető és telepíthető, csak 

kövessétek a megjelenő utasításokat: https://acrobat.adobe.com/hu/hu/acrobat/pdf-reader.html 

 

A házi feladatot nem kell küldenetek! 

Határidő:  2021.03.19. 12:00 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_014
https://acrobat.adobe.com/hu/hu/acrobat/pdf-reader.html


 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 

Tantárgy: Etika 

Osztály: 6.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 

 



Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Melegítés, hűtés - Refrigeración calefacción - Heating, cooling 

Időpont: 03.16. kedd 

Feladat: 

 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 160. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 161. oldalon a Jegyezd meg! részt! Tanuljátok meg! 

 

2. 9:00-kor csatlakozzatok az online órához: https://meet.google.com/lookup/fufzzbu23g 

Nyomjatok a 6.a termi zöld mezőben a meet-linkre!  

Engedélyezzétek a kamerát és a mikrofont, mert akkor láthatjuk és hallhatjuk is egymást! 

Itt együtt fogjuk kitölteni a munkafüzet feladatait. Ha nem tudsz csatlakozni az órához, akkor magadnak kell 

megoldani azt. 

 

3. Házi feladat: munkafüzet 8. oldal 1., 2., és 90. oldal 3., 4., 5. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

Holnap, március 17-én felmérő lesz (teszt).  

Témája: Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, melegítés, hűtés (tankönyv 155-161. oldal) 

  

https://meet.google.com/lookup/fufzzbu23g


Házi feladat: munkafüzet 8. oldal 1., 2., és 90. oldal 3., 4., 5. feladat 

1. Szerinted hány °C-os szobahőmérsékleten éreznéd jól magad?  

¿A cuántos ° C cree que se sentiría cómodo? 

How many ° C do you think you would feel comfortable at? 

 

 

2. Megmértük egy családi házban a szoba hőmérsékletét szeptember végétől október közepéig és egy 

táblázatba foglaltuk. 

Medimos la temperatura ambiente en una casa familiar desde finales de septiembre hasta mediados de 

octubre y la incluimos en una tabla. 

We measured the room temperature in a family house from late September to mid-October and included it in 

a table. 

Dátum 09. 

22. 

09. 

23. 

09. 

24. 

09. 

25. 

09. 

26. 

09. 

27. 

09. 

28. 

09. 

29. 

09. 

30. 

10. 

01. 

10. 

02. 

10. 

03. 

10. 

04. 

10. 

05. 

10. 

06. 

10. 

07. 

10. 

08. 

°C 23 21 20 20 21 19 17 16 16 14 15 20 22 21 21 20 22 

 

Készítsd el a szoba hőmérsékletének alakulását ábrázoló hőmérséklet dátum grafikont! 

Haga un gráfico de fecha de temperatura que muestre la temperatura de la habitación. 

Make a temperature date graph showing the temperature of the room. 

 

Mi történhetett október 2-ig? Próbáld meg megmagyarázni a hőmérséklet alakulását! 

¿Qué pudo haber pasado hasta el 2 de octubre? Intenta explicar la temperatura. 

What could have happened until October 2? Try to explain the temperature. 

 

Október 3-tól valami megváltozott. Mit tapasztalsz  hőmérséklet alakulásában? 

Desde el 3 de octubre algo ha cambiado. ¿Qué experimentas con los cambios de temperatura? 

From October 3, something has changed. What do you experience about temperature changes? 

 

Adj magyarázatot a jelenségre! ¡Explica el fenómeno! Explain the phenomenon! 

  



3. Sorold fel a környezetedben található fűtőberendezéseket! 

Enumere los calentadores en su área. List the heaters in your area. 

 

4. Milyen hűtésre alkalmas eszközöket ismersz? 

¿Qué dispositivos de refrigeración conoces? 

What cooling devices do you know? 

 

5. Egy nyári napon óránként megmértük a szobánk hőmérsékletét és készítettünk róla egy grafikont. 

En un día de verano, medimos la temperatura de nuestra habitación cada hora e hicimos un gráfico con ella. 

On a summer day, we measured the temperature of our room every hour and made a graph of it. 

 

 

Olvasd le, hogy melyik órában hány °C-ot mértünk, és töltsd ki a táblázatot! 

Lea cuántos ° C medimos en qué hora y complete la tabla. 

Read how many ° C we measured in which hour and fill in the table. 

Időpont 

(óra) 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

°C                   

 

Ha lenne a szobában klímaberendezés, akkor mikor kapcsolnád be?  

Si hubiera aire acondicionado en la habitación, ¿cuándo lo encenderías? 

If there was air conditioning in the room, when would you turn it on? 

Milyen hőmérsékleti értéket állítanál be rajta? ____°C 

¿Qué valor de temperatura le pondría? What temperature value would you set on it? 

Rajzold át a grafikont úgy, hogy a lehetséges elvárásaidnak megfelelő legyen! 

Vuelva a dibujar el gráfico para adaptarlo a sus expectativas potenciales. 

Redraw the graph to suit your potential expectations. 
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