
Magyar irodalom: IV. 15. 

Olvasd el figyelmesen a regény részletét és válaszolj a kérdésekre! 

A válaszokat a füzetedbe írd és küldd vissza! 

 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

(regény részlete) 

 

Szombat reggelre virradt. Csillogó nyári verőfény ömlött végig 

mindenen, élet és jókedv lüktetett mindenütt. Vidám dal csilingelt, és 

ha csordultig töltötte a fiatal szíveket, nóta fakadt az ajkakon. Minden 

arcon öröm ragyogott, az emberek mozgása könnyebb lett. 

Ekkor megjelent a színen Tom. Vödör meszet és hosszú nyelvű 

meszelőt cipelt magával. Végignézett a kerítésen, és mélységes bánat 

szállta meg a lelkét. A természet ragyogó vidámsága egyszerre 

elröppent. A kerítés harminc méter hosszú és majdnem három méter 

magas volt. 

Tom úgy érezte, hogy az élet reménytelen, súlyos teher. Sóhajtva 

mártogatta meszelőjét a vödörbe, végighúzta a terítés tetején, 

néhányszor megismételte ezt a műveletet, majd összehasonlította ezt a 

jelentéktelen fehér felületet a végtelen, messze nyúló kerítéssel. 

Eszébe jutott minden aznapra tervezett játék, móka, és bánata csak 

növekedett. Tudta, hogy minden pillanatban itt lehetnek a fiúk, mennek 

kirándulni, csatangolni, és mindenféle viccet fognak csinálni vele, mert 

neki dolgozni kell. Az a gondolat, hogy kinevetik, úgy égette, mint a 

tűz. 

Zsebéből előkapta “földi javait”: szögeket, golyókat, drótot, madzagot, 

bár tudta, hogy értük legfeljebb csak valami másfajta, kellemesebb 

munkát vehetne. Minden kincse kevés volt arra, hogy félórai 

szabadságot is vásárolhasson magának. 
 

Kérdések: 

1. Ki a regény írója? 

2. Kiről szól a részlet? 

3. Mikor és hol játszódik a történet? 

4. Milyen eszközöket használ Tom a munka elvégzéséhez? 

5. Milyen hosszú és milyen magas a kerítés? 

6. Melyik szókapcsolattal fejeznéd be a mondatot? 



 Tom azért volt szomorú, mert - álmos volt - fájt a karja - 

mert inkább a pajtásaival akart lenni. 

 A kerítés - elején - közepén - alul - tetején kezdett el festeni. 

7. Milyen “kincsek” lapultak Tom zsebében? 

8. Írd le a lustasággal kapcsolatos szólásokat, közmondásokat! 

(Gondolatban kösd össze őket) 
 

 A rest kétszer    is nehéz. 

 A restnek a kicsi    hogy a sült galamb a 

szájába repüljön. 

 Lusta,     fárad. 

 Várja,     mint a lajhár. 

 

Matematika: IV. 15. 

A mai feladatsorban is még a kivonást gyakoroljuk. Figyelj a maradékra és 

arra, hogy a becslést milyen értékkel kell végezni! 

 

Végezd el a Számoljunk! munkafüzet 32./6. feladatát! 

Végezd el a Számoljunk! munkafüzet 33./7. a., sorát! 

Végezd el a Számoljunk! munkafüzet 33./8. feladatát! 

 

Egyszerű feladatok: 

https://learningapps.org/2737084 

https://learningapps.org/2665182 

https://learningapps.org/2585886 

 

 

 

Angol 4.a 1 csop    2021. április 15 

 

1. Different schools  

 

Írd le a következő szavakat a füzetbe fordítással együtt ! 

different  különböző 

special   különleges 

boat   csónak 

garden   kert 

library   könyvtár 

https://learningapps.org/2737084
https://learningapps.org/2665182


playground  játszótér 

 

 

 Olvasd és másold le a Tk. 68. oldalon lévő szöveget 

 

 

1.Fejtsd meg az anagrammát ! Írd le a füzetbe fordítással együtt ! 

 1.ypladgrnou 

 2.netreint 

 3.lcoosh 

 4.dngaer 

 5.rylibra 

 

Házi feladat: gyakorolni az olvasást, tanulni az új szavakat. 

 

Határidő: április 19. 

 

Angol 4.a 2 csop    2021. április 15 

 

1. 

Nézd meg a videókatt, akár többször is ! Watch a video. 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&ab_channel=EnglishSingsing        can you swim? 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs    can 

you fly little bird ? 

Írj ki néhány mondatot a videókból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak és mondatok kiejtését a 

videó hallgatása közben !  

 

Pl.: The bird cn fly. It can’t clap. 

      Can the children sing ? Yes, they can. 

 

Homework/házi feladat:Tk. 44old.1 és 3.feladat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&ab_channel=EnglishSingsing
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs


Határ idő: április 21. 

 

 

Testnevelés 
 

A mai tornát is teljesen otthoni körülményekre tervezték és ott is vették fel. 

Végezd el a csatolt 10 perces mozgást. 

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

 

Naponta többször megismételheted! 

 

 

Este torneo fue diseñado completamente para las condiciones del hogar y también se grabó 

allí.  

Realice el movimiento adjunto de 10 minutos.  

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

 

¡Puedes repetirlo varias veces al día! 

 

 

This tournament was designed entirely for home conditions and was also recorded there.  

Perform the attached 10 minute movement.  

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

 

You can repeat it several times a day! 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 15 info 4a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Stars Wars – szabaduló szoba 

 

Kedves Gyerekek! 

A héten egy Star Wars küldetésre hívlak benneteket. Oldjátok meg az összes küldetést és küldjétek 

vissza nekem azt a számsort, mely kinyitja a ládát, melyben a lézerkardod lett elrejtve! 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzIzMjY4NjI2Mjg0/details 

https://www.youtube.com/watch?v=PDDVaap_IhY
https://www.youtube.com/watch?v=PDDVaap_IhY
https://www.youtube.com/watch?v=PDDVaap_IhY
https://www.youtube.com/watch?v=PDDVaap_IhY
https://www.youtube.com/watch?v=PDDVaap_IhY
https://classroom.google.com/c/MjI5NjA3NzUzNTk5/a/MzIzMjY4NjI2Mjg0/details


 

Házi feladat: 

Oldjátok meg az összes küldetést és küldjétek vissza nekem azt a számsort, mely kinyitja a ládát, 

melyben a lézerkard lett elrejtve! 

 
A megfejtést töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.16. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 


