
Tantárgy: Történelem 

Téma: A kereszténység 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 04.27. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 11. o., könyved 66-70.o: 

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

Írd le a vázlatot! 

 

   52. óra    04.27. 

  Jézus élete, tanításai és a kereszténység 

(1 sor kimarad) 

A kereszténység gyökerei: 

 Róma ↔  Júdea provincia (Palesztina) 

 ↓ 

Lázadások, fegyveres harcok a római adók, kegyetlenkedés miatt 

„Messiás-várás”     Jézus Krisztus 

 Messiás = Megváltó: aki véget a földi szenvedéseknek 

Biblia: 

Újszövetség: szövetség Jézus és a keresztények között 

Témái: Jézus születése, élete, tanításai, csodatettei, halála és feltámadása  

evangéliumok = „jó hír” = a Jézusról szóló történetek neve 

Jézus Krisztus élete, tanításai és halála 

Jézus élete 

 „Angyali üdvözlet”: Máriával egy angyal tudatja, hogy fia születik Istentől 

 Út Betlehembe: Augustus császár népszámlálást tartott a birodalomban → mindenkinek ott 

kellett jelentkeznie, ahonnan a családja származott 

 Mária és József Betlehembe megy 

 Jézus születése (karácsony ünnepe) 

 istállónak használt barlangban kaptak helyet éjszakára 

 pásztorok érkezése 

 három királyok érkezése (=napkeleti bölcsek) 

 Heródes, a zsidók királya féltette trónját, és megöletett minden két évnél fiatalabb 

gyermeket 

 József és családja Egyiptomba menekült és csak Heródes halála után tértek vissza Júdeába 

 Jézus gyermek- és fiatalkorát Názáretben töltötte 

Jézus tanításai 

 30 éves korában kezdett tanítani 

 Tanításai: szeretet, alázatosság, türelem, megbocsátás, békesség 

 Bizonyítania kellett isteni eredetét, hogy elfogadják tőle ezeket az elveket→ csodatételek 

 gyógyítás (vakok, bénák) 

 halottak feltámasztása 

 vizet borrá változtatja 



 vízen jár 

 7 kenyérrel és néhány hallal jóllakat 4.000 embert 

Egyistenhitet hirdetett, de eltért a zsidó vallás törvényeitől 

 

Jézus halála 

 Jézus híveinek száma egyre nőtt 

 A zsidó főpapok veszélyesnek tartották az új tanokat 

 Jézus fogságba kerülésének okai: 

 zsidó papok féltékenysége (elveszi tőlük a híveket) 

 bevádolják a római helytartónál (Pilátus) 

 Jézus fogságba esése: 

 az utolsó vacsora Jézus és a 12 tanítvány (apostol) 

 Júdás csókja (30 aranyért árulta el) 

 Jézus halála és feltámadása 

 hosszú, szenvedésekkel teli úton (passió) jutott el Jézus a Golgotára 

 kereszthalál 

 halála után 3. napon feltámadás (húsvét ünnepe) és mennybemenetel 

 későbbiekben többször megjelent követői előtt 

A keresztény egyház születése  

 Jézus parancsa: 

 halála után a tanítványoknak az emberek közé kell menniük 

 század: az első keresztény gyülekezetek megalakulása 

 Pál apostol munkássága (Palesztinán kívül is terjeszti Jézus tanításait) 

 Jézus tanításait kell hirdetni az embereknek 

 Jézus görög mellékneve (Christos) után keresztényeknek nevezik a megtérőket 

 Keresztény közösségek városokban jöttek létre 

Keresztényüldözések 

 Konfliktus a Római Birodalom és a keresztények között 

 Róma minden istent elismer és tisztel   keresztények csak egy istent ismernek el  

 a római császárt is istenként tisztelik  keresztények nem fogadták el 

 Néró császársága alatt megkezdődött üldözésük 

 a keresztényeket elfogják és kivégzik 

 mártír: az a keresztény, aki életét adja a hitéért 

 A hívők titokban, föld alatti kamrákban gyakorolhatták vallásukat  

Megbékélés 

 313.  Nagy Konstantin császár minden vallás szabad gyakorlását engedélyezte 

 Kialakult a szertartásrend, a keresztény közösségek rétegződése (papok, püspökök), és 

létrejöttek első épületeik is (szentélyek, bazilikák) 

 394. Kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban 

 

Oldd meg az alábbi linken A kereszténység és a római vallás és a Vallásból államvallás című 

feladatokat: 



https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_009 

 

Hf: Tk. 66-70. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 11. o. Palesztina Jézus korában térkép tanulmányozása 

 

A füzeti vázlatot 04.29. csütörtök 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 

 

Joelle, James:  

Use the booklet and have your book open: 66-70.p 

Write the sketch in Hungarian! 

   52. lesson   04.27. 

  The Life of Jesus, His Teachings, and Christianity 

 (1 row skipped) 

Roots of Christianity: 

 Rome ↔ Judea Province (Palestine) 

 ↓ 

Riots, armed fighting over Roman taxes, cruelty 

"Messiah's waiting"       Jesus Christ 

 Messiah = Saviour: who ends the suffering on earth 

Bible: 

New Testament: an alliance between Jesus and Christians 

Themes: The Birth, Life, Teachings, Miracles, Death, and Resurrection of Jesus  

Gospels = "good news" = the names of stories about Jesus 

The Life, Teachings, and Death of Jesus Christ 

The Life of Jesus 

 "Annunciation": An angel lets You know that your son is born of God 

 Road to Bethlehem: Emperor Augustus held a census of the → everyone had to apply 

where his family came from 

 Mary and Joseph go to Bethlehem 

 Birth of Jesus (Christmas Day) 

 housed in a cave used as a stable for the night 

 arrival of shepherds 

 Arrival of three kings (=wise men) 

 Herod, king of the Jews, feared for his throne and had all children under two killed 

  Joseph and his family fled to Egypt and did not return to Judea until after Herod's death 

 Jesus spent his childhood and youth in Nazareth 

Teachings of Jesus 

 Started teaching at the age of 30 

 Teachings: love, humility, patience, forgiveness, peace 

 He had to prove his divine origins in accepting these principles from → miracles 

 healing (blind, lame) 

 resurrecting the dead 

 turn water into wine 

 walks on water 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_009


 7 breads and some fish to 4,000 people 

He proclaimed monotheism, but deviated from the laws of Judaism 

Death of Jesus 

 The number of believers of Jesus has increased 

 Jewish high priests considered the new doctrines dangerous 

 Reasons for Jesus' captivity: 

• jealousy of Jewish priests (takes the faithful away from them) 

• indicted by the Roman Governor (Pilate) 

 The captivity of Jesus: 

• The Last Supper of Jesus and the 12 Disciples (Apostles) 

• Judas's Kiss (30 gold coins) 

 The Death and Resurrection of Jesus 

• Jesus made his way to Golgota on a long, ailing journey (passion) 

• cross death 

• Resurrection (Feast of Easter) and Ascension on day 3 after his death 

• later appeared several times in front of his followers 

The Birth of the Christian Church  

 Jesus' command: 

 After his death, the disciples must go among the people 

 Century: formation of the first Christian congregations 

 The work of the Apostle Paul (he spreads jesus' teachings outside Palestine) 

 The teachings of Jesus should be preached to the people 

 After the Greek adjective Jesus (Christos), converts are called Christians 

 Christian communities created in cities 

Christian persecutions 

 Conflict between the Roman Empire and Christians 

 Rome recognizes and respects all gods   Christians recognize only one god 

 The Roman emperor is revered as a god   Christians not accepted 

 Their persecution began during the emperor of Nero 

 Christians are captured and executed 

 Martyr: the Christian who gives his life for his faith 

 Believers were able to practice their religion in secret in underground chambers 

Reconciliation 

 313. Emperor Constantine the Great authorized the free exercise of all religions 

 The order of ceremonies, the stratification of Christian communities (priests, bishops) and 

the creation of their first buildings (shrines, basilicas) were established. 

 394. Christianity became a state religion in the Roman Empire 

 

Solve the tasks "Christianity and Roman Religion and The State Religion of Religion" at the 

following link: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_009 

 

Homework:  book. p. 66-70. read, learn + booklet 

  KTA 11. Palestina’s map landscapes  

 

 

Upload the booklet sketch to Classroom by 18:00 on Thursday  04.29. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_009


Etika  

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Összeütközések - konfliktus 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 05.04. 

For the pupils who don't speak hungarian: copy the following text / words. Useing 

vocabulary translate it to hungarian and learn it by heart -  

 

1. feladat: 

 A kép alján lévő kérdésekre írásban válaszoljatok! 

 

 



 

 

2. feladat: 

 Válaszolj írásban a kérdésekre és fejezd be a rajzot! 

 

 

 

3. feladat: 

 



 

 

Testnevelés 

5.a 

Nyújtások 

https://www.youtube.com/watch?v=8LKwBIPMgM4 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 27 info 5a GCR  
Tantárgy:  informatika  
Téma:   Elektronikus dokumentumok  
 
 
Kedves Gyerekek!  
 
Legutóbb az újságok és azok fajtáiról tanultatok.  
Most az elektronikus dokumentumokat tekintjük meg.  

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzMwNTA3OTEzMjUx/details 

Házi feladat: 

Válaszoljatok a 84. oldalon feltett kérdésekre! 
 
A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.30. 

Jó munkát és maradj otthon!  Zsolt bácsi 

https://www.youtube.com/watch?v=8LKwBIPMgM4
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzMwNTA3OTEzMjUx/details

