
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A szavak szerkezete 

1. Másoljátok le a nyelvtan füzetbe a következő vázlatot! 

 

A szavak szerkezete 

 Szerkezetük szerint a szavak lehetnek egyszerű szavak vagy összetett szavak. 

 Az összetett szó előtagból és utótagból áll. 

   előtag  +  utótag  =  összetett szó 

    ház     +  mester  =  házmester 

  

 Az egyszerű szó lehet tőszó vagy toldalékos szó: 

  szép    -    tőszó 

  szépen   -   toldalékos szó 

 

 A toldalékok fajtái: képző 

            jel 

            rag 

 

 

2. Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a Rakd össze!, 

Gyümölcsös összetett szavak, Gyógyszavak és a Van toldalék? című feladatokat! 

 
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_040 

 

Házi feladat: Tk. 120. oldalon a Dani naplója című olvasmányból gyűjtsétek ki az összetett 

szavakat! 

A házi feladatot a füzetbe írjátok meg! 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Szókereső 

A mai alkalommal a János vitéz 23-25. fejezeteihez kapcsolódó feladatot kaptok. Egy 

szókeresőt állítottam össze, amelyben meg kell keresnetek az adott fejezetekben előforduló 

kiemelt szavakat. 

A következő szavakat kell megkeresnetek: tenger, sárkánykígyó, medve, gyönyörűséges, 

halászkunyhó, fenevadak, kapu, Tündérország, strázsa, nekigyűrkőzik, oroszlán, csillag, 

fohász, síp, félmérföld 

A feladatot a következő linken táláljátok: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_040


https://wordwall.net/hu/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25  

 

Eredményes kutakodást kívánok! 

 

Clase: 5.a 

Asunto: Drama 

Tema: búsqueda de palabras 

Hoy, John the Knight tiene 23-25 años. se le asignará una tarea relacionada con los capítulos. He 

creado un buscador de palabras en el que debes buscar palabras destacadas que aparecen en 

capítulos específicos. 

Debes encontrar las siguientes palabras: mar, serpiente dragón, oso, hermoso, cabaña de pesca, 

bestias, puerta, país de las hadas, rinoceronte, infiltrado, león, estrella, oración, silbato, media milla. 

Puede encontrar la tarea en el siguiente enlace: 

https://wordwall.net/en/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25  

¡Te deseo una investigación exitosa! 

 

Class: 5.a 

Subject: Drama 

Topic: Word search 

Today, John the Knight 23-25. you will be given a task related to the chapters. I’ve put together a 

word finder in which you need to search for highlighted words that appear in specific chapters. 

You need to find the following words: sea, dragon snake, bear, beautiful, fishing hut, beasts, gate, 

fairy land, rhinoceros, infiltrate, lion, star, prayer, whistle, half a mile 

You can find the task at the following link: 

https://wordwall.net/en/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25  

 

I wish you a successful research! 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 

https://wordwall.net/hu/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25
https://wordwall.net/en/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25
https://wordwall.net/en/resource/15436573/j%c3%a1nos-vit%c3%a9z-23-25


Topic: The structure of words 

1. Másoljátok le a nyelvtan füzetbe a következő vázlatot! 

 

A szavak szerkezete 

 Szerkezetük szerint a szavak lehetnek egyszerű szavak vagy összetett szavak. 

 Az összetett szó előtagból és utótagból áll. 

   előtag  +  utótag  =  összetett szó 

    ház     +  mester  =  házmester 

  

 Az egyszerű szó lehet tőszó vagy toldalékos szó: 

  szép    -    tőszó 

  szépen   -   toldalékos szó 

 

 A toldalékok fajtái: képző 

            jel 

            rag 

 

2. On the given page of the Book of Smart, look for and solve Pile Up !, Fruity Compound 

Words, Healing Words, and Is There an Addendum? tasks! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_040  

 

Homework: Tk. On page 120, gather the compound words from Dani's Diary. 

Write your homework in the booklet. 

 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Várak 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 05.04. 

 

 

A kereszténységgel kapcsolatos fejezet végére értünk. 

A következő anyagrész nagyon fontos lesz, ezért ezt a jövő héttől az iskolában együtt fogjuk 

megtanulni. 

Most nem adok másolni való feladatot, de ettől még lesz tennivalód. 

 

Olvasd el az alábbi linken a középkori várakra vonatkozó részt és oldd meg a feladatokat! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_010 

 

Csak a várakról kell olvasnod, a többivel most ne foglalkozz! 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_040
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_010


A megoldott feladatról küldj képernyőképet! 

 

Az online feladat képeit 05.05. szerda 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba! 

 

 

Joelle, James:  

 

We are at the end of the chapter on Christianity. 

The next part of the material is going to be very important, so we're going to be learning this 

together at school from next week. 

I'm not giving you a copy now, but you're still going to have work to do. 

 

Read the section on medieval castles at the link below and solve the tasks! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_010 

 

All you have to do is read about the castles, so don't worry about the rest. 

 

Send a screenshot of the solved task. 

 

Upload images of the online task to classroom by 18:00 on Wednesday 05.05. 

 

 

Angol 5.a – 1 csoport     2021.május 4. 

 

1. Mik ezek az állatok ? Fejtsd meg az anagrammát ! A szavakat írd le a füzetbe fordítással 

együtt! Guess what these animals are ! Write and translate them. 

1. casne 

2. despir 

3. amrhets 

4. rseho 

5. shfi 

6. bratib 

7. eusom 

8. atr 

9. ribd 

10. gibdue  

 

Tk.32.old. 1.f. 

Írd le a mondatokat ezekről az állatokról ! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_010


Pl.: It’s a rat. It’s grey. It has got along, thin tail. 

Házi feladat: Válassz ki még 2-3 az 1. feladatban nem szereplő állatot és írj róluk néhány mondatot !. 

Határidő: Május 5. 

 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

május 4. kedd 

Az óra témája: Pets – Kisállatok, háziállatok 
 
Kedves Tanuló!  
Ma önállóan kell dolgoznod az alábbiak szerint. 
1. Tankönyv 32. oldal 1.a feladat: 
 Írd ki az állatok nevét a szótárfüzetedbe magyar jelentésükkel együtt és tanuld meg! 
 pet – háziállat, kisállat  mouse – egér, 

hamster – hörcsög,  fish – hal, halak 
 rabbit – nyúl,   spider – pók, 
 rat – patkány,   budgie – hullámos papagáj, 
 snake – kígyó,   parrot – papagáj, 
 horse – ló,   bird – madár  
2. Munkafüzet 26. oldal 1. és 2. feladatok 
 Töltsd ki a keresztrejtvényt az 1. feladatban és fejezd be a mondatokat a kép alapján a 2.  

feladatban! 
Visszaküldés: szótár + munkafüzet: még ma, kedden – Classroom vagy kgabreiella@vmaibp.hu  
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
Dear Student, 
Today you have to work on your own as follows. 
1. Textbook (tankönyv) Page 32 Exercise 1a: 

Write the names of the animals in your dictionary together with their Hungarian meaning 
and learn them. 

 pet – háziállat, kisállat  mouse – egér, 
hamster – hörcsög,  fish – hal, halak 

 rabbit – nyúl,   spider – pók, 
 rat – patkány,   budgie – hullámos papagáj, 
 snake – kígyó,   parrot – papagáj, 
 horse – ló,   bird – madár  
2. Workbook (munkafüzet) Page 26 Exercise 1 and 2 

Complete the crossword puzzle in Exercise 1 and complete the sentences based on the 
picture in Exercise 2. 

Send back: workbook + dictionary (szótárfüzet): TODAY, Tuesday – in Classroom or 
kgabreiella@vmaibp.hu  
Have a nice work.  
Gabi néni 

 

 

 

mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu


Etika 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Távoktatás - fogalmazás készítése 

Határidő: 05.11. személyesen, az órán kell majd beadni az elkészített munkát! 

 

Sziasztok!  

A mostani helyzet alapján a jelenléti oktatás 05.10-én úja elkezdődik. Így a mai feladatot 

majd az etika órán kell beadnotok, az a határidő! 

 

Feladat: Készíts fogalmazást, értékelést a távoktatás időszakáról. Mi tetszett benne, mi volt a 

nehézség, hogyan sikerült teljesítenetek a feladatokat, hogyan teltek a napjaitok,napirendet 

hogy sikerült kialakítani stb. ...Terjedelem kb. 1 oldal normál betűmérettel, A5 méretű 

füzetben. 

Jó munkát! 

Eszter néni 

 

Testnevelés 

5a 

Erősítés 

https://www.youtube.com/watch?v=hnDZn5pBHzo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnDZn5pBHzo

