
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Írásbeli számonkérés 

A mai alkalommal egy kötelező feladatotok lesz, megírni a röpdolgozatot, melyet a 

Classroomban találhattok meg. 

 

Kérlek benneteket, hogy figyelmesen, átgondolva oldjátok meg, mert időkorlát ugyan 

nincs, de a feladatok megoldására csak egyetlen lehetőségetek van. Ezért gondoljátok 

meg a válaszokat! 

 

Szorgalmi feladat: 

Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek meg a Szövegértési feladat című feladatot! (az 

oldal legtetején van világoskék keretben) 

A kérdésekre a válaszokat a füzetbe kell írni, és lefotózva kell feltölteni. 

A sikeres megoldásokért szorgalmi ötöst adok. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_031  

 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Képek a népvándorlás korából 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 04.20. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 13. o., könyved 56-58.o: 

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

Írd le a vázlatot! 

 

   50. óra    04.20. 

   Képek a népvándorlás korából 

(1 sor kimarad) 

A Római birodalom válsága: 

Belső okok 

- túl nagy a birodalom 

- a hadsereg beleavatkozik a politikába 

- császári hatalom meggyengül 

- harcok a trónért 

- rabszolgák száma csökken    nincs elég munkaerő 

- rabszolgák helyett földbérlők dolgoznak 

- adók emelése 

- hadsereg meggyengül 

- provinciák elszakadnak Rómától 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_031


- Nagy Konstantin császár a szabad vallásgyakorlás engedélyez 

- új császári fővárost is létesített Konstantinápoly, mely a birodalom keleti részének 

központja lett 

395: Római Birodalom kettéosztása 

 Nyugatrómai Birodalom (fővárosa: Róma) 

 Keletrómai Birodalom (fővárosa: Konstantinápoly / Bizánc) 

 

Külső okok: 

- Népvándorlás: 

 4. században indult meg a több hullámból álló hatalmas kelet-nyugati és észak-

déli irányú népmozgás, amit népvándorlásnak nevezünk 

 barbár népek (gótok, alánok, hunok, vandálok, germánok stb.) támadtak a 

birodalom nyugati részére 

 gyakran Róma városáig is eljutnak 

 új hazát keresnek maguknak             sokszor kemény harcokkal jár 

- Hunok megjelenése 

 elfoglalták az európai őslakók helyét 

 a különböző germán törzsek új otthon keresnek maguknak 

 megtámadják a Római Birodalmat 

A hunok: 

 Belső-Ázsiában élő lovas-nomád nép (nomád: vándorló állattenyésztés) 

 a kínaiaktól vereséget szenvedtek 

 az éghajlat felmelegedésével a legelők kiszáradtak 

 Dunai hun birodalom 

 vezetője: Attila „Isten ostora” 

 harcok Rómával → mindegyik fél meggyengül 

 Attila halála után felbomlik a hun birodalom 

 Attila fiai öt részre osztják fel maguk között 

 

476. Nyugatrómai Birodalom bukása 

- a germán Odoaker király elfoglalja Rómát 

 

A Keletrómai Birodalom még hosszú évekig, 1453-ig fennmarad 

 

 

Hf: Tk. 56-58. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 13. o. A népvándorlás térképek tanulmányozása 

 

Oldd meg az alábbi linken az Egy birodalom hanyatlása és bukása és a Nyugatrómai 

Birodalom bukása feladatokat: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_007 

 

A füzeti vázlatot 04.21. szerda 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_007


 

Joelle, James:  

 

Use the booklet and have your atlas open KTA p. 10.  and the book: 56-58.p 

Write the sketch in Hungarian! 

 

   50. lesson   04.20. 

   Pictures from the era of migration 

(1 row skipped) 

Crisis of the Roman Empire: 

Internal reasons 

- the empire is too big 

- the military is interfering in politics 

- imperial power is weakened 

- Battles for the throne 

- the number of slaves decreases  there is not enough labour 

- instead of slaves, land owers work 

- raising taxes 

- army weakens 

- provinces break away from Rome 

- Emperor Constantine the Great allows free exercise of religion 

- a new imperial capital, Constantinople, became the center of the eastern part of the 

empire 

 

395: Division of the Roman Empire 

• Western Roman Empire (capital: Rome) 

• Eastern Roman Empire (capital: Constantinople / Byzantine) 

 

External causes: 

- Migration: 

• In the 4th century, a huge movement of people from east to west and north-south was 

launched, which is called migration 

• barbaric peoples (Goths, Underlings, Huns, Vandals, Germans, etc.) attacked the 

western part of the empire 

• often make it to Rome 

• looking for a new country for themselves   often involves hard fighting 

- Appearance of Huns: 

• they took the place of the European natives 

• different Germanic tribes are looking for a new home 

• attack the Roman Empire 

 

The Huns: 

 Equestrian-nomadic people living in Inner Asia (nomadic: migratory livestock 

farming) 



 defeated by the Chinese 

 as the climate warms, pastures have dried up 

 Danube Hun Empire 

• Leader: Attila "Whip of God" 

• Fighting with Rome → all sides are weakened 

• After Attila's death, the Hun empire unravels 

• Attila's sons divide them into five parts 

 

476. Fall of the Western Roman Empire 

 - Germanic King Odoaker occupies Rome 

 

The Eastern Roman Empire will survive for many years to come, until 1453 

 

 

Homework: book. p. 56-58. read, learn + booklet 

KTA 13. Study of Roman Empire maps 

Solve the tasks of The Decline and Fall of an Empire and the Fall of the Western Roman 

Empire at the following link: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_007 

 

Upload the booklet sketch to Classroom by 18:00 on Wednesday 04.21. 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Interaktív feladatok 

A mai alkalommal a János vitéz eddig olvasott fejezeteihez kapcsolódó néhány feladatot kell 

megoldanotok. A feladatok megoldása jó gyakorlás lehet a pénteki dolgozat előtt. 

Dolgozzatok figyelmesen! 

Megoldandó feladatok: Az Okostankönyv megadott oldalán a Kivel és hol?, Jancsi jelleme és 

érzései, „Megnyílt a felhők csatornája” és a Konda vagy gulya? című feladatok. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_008 

 

Class: 5.a 

Subject: Drama 

Topic: Interactive tasks 

Today you have to solve some tasks related to the chapters of John the Knight read so far. 

Solving the assignments can be a good practice before the Friday dissertation. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_008


Work carefully! 

Tasks to be solved: On the given page of the Book of Smart, with whom and where ?, Jancsi's 

character and feelings, "The channel of clouds has opened" and Konda or gulya? tasks. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_008  

 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Te választasz! 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.27. 

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

vocabulary translate it to hungarian and learn it by heart -  2.feladat 

1.feladat: 

 Olvasd el az alábbi történetet a "bennünk élő farkasokról" , majd válaszolj írásban az 

1,2,3,4. kérdésekre! 

 

2. feladat: 

 Kösd össze a tulajdonságokat az állatok nevével! Rajzold le valamelyiket! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_008


 

3. feladat: 

 

  

 

 

 

Angol 5.a 1 csop    2021. április 20 

 

1. Have got / has got 

Az alábbi mondatokat másold le a füzetbe 

I have got (I’ve got) a computer.  Nekem van egy számítógépem. 

You have got (yoou’ve got) a dog.  Neked van egy kutyád. 

We have got (we’ve got) a car.   Nekünk van egy autónk. 



They have got (they’ve got) a cat.  Nekik van egy macskájuk. 

 

He has got (he’s got) a watch.   Neki van egy órája. 

She has got (she’s got) two cousins.  Neki két unokatestvére van. 

It has got (it’s got) a ball.   Neki van egy labdája. 

 

I haven’t got an exercise book.   Nekem nincs füzetem. 

You haven’t got a pen. 

We haven’t got a dog. 

They haven’t got a car. 

 

He hasn’t got a sister. 

She hasn’t got a watch. 

It hasn’t got a ball. 

Fordítsd le a mondatokat és tanuld meg a mondatokat ! 

Tk. 28.old. 1f. A feladatban lévő szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

Írd le a füzetedbe néhány mondatot hogy ezek közül mi van és mi nincs neked ! 

Pl.:   I’ve got a bike but I haven’t got a skateboard. Van biciklim de nincs gördeszkám. 

 

Házi feladat: Tk.29.old. 3b., 5. A mondatokat írd le a füzetbe ! 

Határ idő: április 21. 

 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

április 20. kedd 

Az óra témája: Képregény olvasás-szövegértés  
 
Kedves Tanuló!  
Online óra: kedd 10 óra 
Ha nem tudsz részt venni, az alábbiak alapján dolgozz!  
1. Tankönyv 30. oldal: Mut’s presents 

Olvasd el és hallgasd meg a képregényt! (kattints: Page 30, Exercise 1a) 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=hu&selLanguage=hu  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=hu&selLanguage=hu


2. Írd ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetedbe!  
 present – ajándék,  cricket bat – krikett ütő,  jumper – pulóver, 
 bone – csont,   small – kicsi,    blanket – takaró,  
 nice – szép, kedves basket – kosár,    mouth - száj 
3. Tankönyv 30.oldal: 1.a feladat: 
 Ki mit kapott szülinapjára? Kösd a nevekhez az ajándékokat! 
Visszaküldés: tankönyv + szótárfüzet: ma, kedd 16 óráig – Classroomban vagy: 
kgabreiella@vmaibp.hu  
Jó munkát kívánok! 
 
 
Dear Students, 
Online Meet lesson on Tuesday  at 10:00 
If you can’t join the online lesson, work according to: 
1. Book (Tankönyv) Page 30: Mut’s presents 

Read and listen to the comic! (click: Page 30, Exercise 1a) 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=en&selLanguage=en  

2. Write the unknown words in your dictionary. 
present – ajándék,  cricket bat – krikett ütő,  jumper – pulóver, 

 bone – csont,   small – kicsi,    blanket – takaró,  
 nice – szép, kedves basket – kosár,    mouth - száj 
3. Book (Tankönyv) Page 30: Exercise 1.a: 

Match the names to the presents. 
Send back: Book page + dictionary (szótár): today, Tuesday 4 p.m. – in Classroom or 
kgabreiella@vmaibp.hu  
 

 

Testnevelés teszt 

          

      

Kérlek, töltsd ki a tesztet, figyelj arra hány gyakorlatot kell beírni! 

 

1, Sorolj fel 4 darab futóiskolai gyakorlatot: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2, Minek a rövidítése az FTC? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3, Milyen sportban volt világhírű Dávid Kornél? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=en&selLanguage=en
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu


 

4, Sorold fel az öttusa sportágait! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5, Sorolj fel hat labdasportot (olyan sport, amit labdával játszanak): 

 

1_____________  3________________  5_______________ 

2_____________  4________________  6_______________ 

 

7, Párosítsd, mely izommunka, leginkább, mely izomcsoportokat erősíti! 

A, Hasizom B, Combizom C, Mellizom D, Vádli   E, Törzsizomzat  

1, Fekvőtámasz:_____ 

2, Felülés:__________ 

3, Plank:___ 

4, Kitörés:___________ 

5, Lábújhegyre állás________ 

 

8,  Párosítsd a labdákat a sportágakkal: 

       

  A   B   C    D 

       

 E    F   G   H 

  

1, Tenisz_______ 3, Vizilabda______ 5, Fallabda______ 7, Röplabda_____ 

2, Golf_________ 4, Kézilabda______ 6, Kosárlabda____ 8, Amerikai foci___ 


