
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 17.  fejezet – (Tankönyv 139-141. oldal) 

 

1. Az előzőek ismétléséhez oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=p5kuwnc1n20  

 

2. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 118. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 17. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/ 

 

3. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 139-141. oldal 

      4. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 17. fejezet 

Szereplők: János vitéz, griffmadár, menyecske 

Helyszín: tenger, falu, Iluskáék háza 

Tartalom:  

Hatalmas vihar kerekedett a tengeren. 

A hajó darabokra hullott, széttörte a vihar. 

János vitéz egy felhőbe kapaszkodva jutott ki a partra, de a kincset elveszítette. 

A tengerpartról egy griffmadár hátán repült el falujáig. 

Otthon megtudja, hogy Iluska közben meghalt. 

 

5. Oldjátok meg az alábbi linken talált feladatokat! 

 
https://learningapps.org/watch?v=pc7ivt8tt20  

 

 

Házi feladat:  

Oldjátok meg a következő internetes feladatokat!  

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_011 

Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő feladatokat!: 

Jancsi jelleme és érzései és Újra a faluban. 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p5kuwnc1n20
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/
https://learningapps.org/watch?v=pc7ivt8tt20
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_011


Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 18.  fejezet – (Tankönyv 141. oldal) 

 

1. Az eddig olvasott fejezetek ismétléséhez oldjátok meg a következő feladatokat! 
 

https://learningapps.org/watch?v=p17vdrvk320  

https://learningapps.org/watch?v=pvo7pupaa20  

 

2. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 123. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 18. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/ 

 

3. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 141. oldal 

      4. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 18. fejezet 

Szereplők: János vitéz, menyecske 

Helyszín: Iluskáék háza, a falu temetője 

Tartalom: János vitéz nagy lelki fájdalommal veszi tudomásul Iluska halálát. 

       A menyecske elmondja, hogy gonosz mostohája gyötörte halálra. 

      Utána elkíséri Jánost Iluska sírjához. 

      János vitéz letép egy szál rózsát a sírról, és magával viszi. 

 

 

Házi feladat:  

A 18. fejezet tartalma.  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p17vdrvk320
https://learningapps.org/watch?v=pvo7pupaa20
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/


Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Knight John Chapter 17 - (Textbook pages 139-141) 

Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

 

János vitéz 17. fejezet 

Szereplők: János vitéz, griffmadár, menyecske 

Helyszín: tenger, falu, Iluskáék háza 

Tartalom:  

Hatalmas vihar kerekedett a tengeren. 

A hajó darabokra hullott, széttörte a vihar. 

János vitéz egy felhőbe kapaszkodva jutott ki a partra, de a kincset elveszítette. 

A tengerpartról egy griffmadár hátán repült el falujáig. 

Otthon megtudja, hogy Iluska közben meghalt. 
 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Knight John Chapter 18 - (Textbook page 141) 

Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 18. fejezet 

Szereplők: János vitéz, menyecske 

Helyszín: Iluskáék háza, a falu temetője 

Tartalom: János vitéz nagy lelki fájdalommal veszi tudomásul Iluska halálát. 

       A menyecske elmondja, hogy gonosz mostohája gyötörte halálra. 

      Utána elkíséri Jánost Iluska sírjához. 

      János vitéz letép egy szál rózsát a sírról, és magával viszi. 

 
 

5.a   Természetismeret          

április 14. szerda 
Az óra témája: Környezetünk anyagai: a levegő 
 
Kedves Tanuló! 
Másold le a füzetedbe, majd egészítsd ki a vázlatot az alábbi videó alapján: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6XVKD33L8s  
 
   51. óra: Környezetünk anyagai: a levegő   04.14. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6XVKD33L8s


 
- A levegő színtelen, ……………………….. gázkeverék. 
- Összetevői: oxigén (1/5), ………………………… (majdnem 4/5), szén-dioxid és egyéb anyagok. 
- Halmazállapota: légnemű, de tartalmaz szilárd részecskéket (pl. ……………………) és vízgőzt is. 
- A levegőnek van tömege és nyomása (=légnyomás) (lufis kísérlet). 
 
Levegővel kapcsolatos kísérletek (Ha kipróbálnád otthon, csak szülői felügyelettel tedd!): 
https://www.youtube.com/watch?v=oqGD0ETrCeo  
https://www.youtube.com/watch?v=VXwa5EfsjdI  
 
 
Dear Student, 
Copy the sketch in your exercise book in Hungarian and fill in it according to this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6XVKD33L8s  
  
   Lesson 51: Materials of our environment: air   04.12. 
 
- The air is colorless, ………………………. gas mixture. 
- Ingredients: oxygen (1/5), ………………………… (almost 4/5), carbon dioxide and other substances. 
- Physical state: gaseous, but also contains solid particles (eg ……………………) and water vapor. 
- The air has a mass and pressure (= air pressure) (balloon tests). 
 
Air tests (If you tried it at home, only do it with parental supervision!): 
https://www.youtube.com/watch?v=oqGD0ETrCeo  
https://www.youtube.com/watch?v=VXwa5EfsjdI  
 
   __________________________________________ 
 

 

 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Gyakorlás: Téglatest testhálója, felszíne, térfogata 

Időpont: 2021.04. 14 

1.feladat: Nézzétek meg a téglatest testhálójáról szóló videót! 

Téglatest testhálója 

https://www.youtube.com/watch?v=9raOUsWyMJI 

2. feladat: Nézzétek meg a téglatest felszín, és térfogatszámításáról szóló videót! 

Téglatest felszíne, térfogata 

https://www.youtube.com/watch?v=7V8Ujk5SrcQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqGD0ETrCeo
https://www.youtube.com/watch?v=VXwa5EfsjdI
https://www.youtube.com/watch?v=q6XVKD33L8s
https://www.youtube.com/watch?v=oqGD0ETrCeo
https://www.youtube.com/watch?v=VXwa5EfsjdI
https://www.youtube.com/watch?v=9raOUsWyMJI
https://www.youtube.com/watch?v=7V8Ujk5SrcQ


Házi feladat: A videóban látottak alapján töltsd ki a táblázatot! A számolást is írd le a 

füzetbe! 

 

            a            b             c              A                                  V 

          13m          5m            7m                                    …….m2        ……..m3 

            10dm          4m                           …….m          ……..m2             32m3 

            2m                5m       …….m              146m2      ……..m3 

     

 

 
 
 

Angol 5a 1csop  2021 április 14 

 

Nézd meg a videókat (akár többször is) ! 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oj_BIikipE&ab_channel=AMES836             possessive case 

https://www.youtube.com/watch?v=om8mFN4d6VE&ab_channel=Periwinkle   possessive adjectives 

 

Grammar: possesive adjectives and possesive 's 

1. Complete the sentences. Choose A or B. 

Egészítsd ki a mondatokat az A vagy a B válasszal ! 

1.  
This is my friend, and that is ____ dog. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oj_BIikipE&ab_channel=AMES836
https://www.youtube.com/watch?v=om8mFN4d6VE&ab_channel=Periwinkle


1. ☐ its 

2. ☐ her 

2.  
This is ____ mobile phone. 

1. ☐ your 

2. ☐ his 

3.  
This is ____ house. 

1. ☐ her 

2. ☐ their 

4.  
This is ____ car. 

1. ☐ her 

2. ☐ our 

5.  
This is my brother. ____ name is Sam. 



1. ☐ His 

2. ☐ Her 

6.  
This is ____ cat. 

1. ☐ my 

2. ☐ his 

2. Complete the sentences. Use the possessive ’s and the word in brackets Egészítsd ki a 

mondatokat ! Használd birtokos ‘s és a zárójelben lévő nevet ! 

Pl.: Peter’s ball  

Ha a füzetben dolgozol, a teljes mondatot írd le ! 

1.  

This is                              mobile phone. (David) 

2.  

This is                              cat. (Kyle) 



3.  

This is                              book. (Max) 

4.  

This is                              watch. (Joe) 

5.  

This is                              dog.(Milly) 

6.  

This is                              bag. (Laura) 

3. Match pronouns 1-6 with possessive adjectives A-F. Párosítsd 1-6 és A-F ! 

1. you 

2. we 

3. she 

A. our 

B. their 

C. my 



4. he 

5. they 

6. I 

D. your 

E. his 

F. her 

4. Choose the correct words. Válaszd ki a helyes szót ! 

1. This is my granddad. His / Her name is Thomas. 

2. This is my dog. Their / Its name is Jack. 

3. These are my parents, and this is our / her house. 

4. This is my sister. His / Her name is Gill. 

5. These are my grandparents. And this is our / their cat. 

6. My / Our name is Rachel. What’s your name? 

5. Write the possessive adjective. Írd le a megfelelő birtokos névmást ! 

1. you                      

2. it                      

3. she                      

4. we                      

5. they                      

6. I                 ______ 

Határidő : április 15. 

 
 
 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

április 14. szerda 

Az óra témája: Gyakorlás: have got, has got  
 
Kedves Tanuló!  
Online Meet óra: szerda (és csütörtök is) 12 óra 
Ha nem tudsz részt venni: 



1. Tankönyv 29. oldal: 5. feladat – a füzetedbe dolgozz!  
Írj igaz mondatokat a példa alapján! Vigyázz: I/you/we/they – HAVE got, he/she/it – HAS got! 
   Lesson 72   14.04. 

1. She hasn’t got a bag. (Neki nincs táskája.) 
She has got a box. (Neki van doboza.) 

2. … 
2. Munkafüzet: 23. oldal: 7. feladat 
Az előző feladathoz hasonlóan dolgozz! Először egy tagadó, majd egy állító mondatot írj a képek 
alapján! Figyeld a példát: 

1. Toby hasn’t got a bike. (Tobynak nincs biciklije.) 
Toby’s got a skateboard. (Tobynak van egy gördeszkája.) 

 
Visszaküldés: füzet + munkafüzet – ma, április 14. szerda 16 óra 
Classroomban vagy kgabriella@vmaibp.hu 
 
 
Dear Students, 
Online Meet lesson on Wednesday (and Thursday, too) at 12 p.m. 
If you can’t join the online lesson: 
1. Book (tankönyv) Page 29 Exercise 5. – Work in your exercise book. 
Write true sentences! Be careful: I/you/we/they – HAVE got, he/she/it – HAS got! 

Lesson 72   14.04. 
1. She hasn’t got a bag. (Neki nincs táskája.) 

She has got a box. (Neki van doboza.) 
2. … 

2. Workbook (munkafüzet) Page 23 Exercise 7. 
Work as the previous task. Write a negative senetnce at first and then a positive one based on the 
pictures. Look at the example: 

1. Toby hasn’t got a bike. (Tobynak nincs biciklije.) 
Toby’s got a skateboard. (Tobynak van egy gördeszkája.) 

 
Send back: exercise book + workbook – today April 14 Wednesday 4 p.m. 
In Classroom or kgabreiella@vmaibp.hu  
 
 

2021. 04.14. szerda 5.a – Margittai Judit 

 
Néptánc 5.a 
Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 
Rábaközi játékok: https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ 
Rábaközi táncok: https://www.youtube.com/watch?v=Y5TGg6cW5vk 
 
 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y5TGg6cW5vk

