
1. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 2020. április 8. (szerda) 
2020. április 9. (csütörtök) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

A 16 Számolás 0-16-ig Számolás 0-16-ig   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Tk: 72/1.2.3. 
73/1.Szorg:2.3. 

Mf:50/1.2.3.,51/1. Tk:74/1.75/1.2.   

     

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:    

Zengő ABC Tk/191.o    

     

házi feladat:  házi feladat:    

Tk:190.o. 
Játékház:52.53.o.Olvasólap 

7. 
   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:    

I,Í betű tanítása  A betű tanítása   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Vázoló lap:I,Í  
Vázoló lap,Írás mf II. 
42/1.2.3.,43/1.2.3. 

  

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  
Energiaforrások 

Tk. 62.o. 1,2,3,4.f. 
63.o. 5.f. 

  

     

  házi feladat:   

  
Mf. 66.o. 1,2,3.f. 

67.o. 5,6.f. 
  

     

etika 
 

tananyag: 
A gyerekek élete. 

Napirend, időbeosztás, 
tervezés 

   

     



     

 házi feladat:    

 
Egy nap megtervezése 

rajzokkal 
   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Aktív játék tevékenység Aktív játék tevékenység Szökdelések   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

30 perc séta Labdázás az udvaron 
Készítsetek ugró 

iskolát! 
  

     

ének-zene 

 tananyag:    

 Nyuszi Gyuszi    

     

 házi feladat:    

 
A dal megtanulása  

Tk. 48.o. 
   

     

rajz 

tananyag: tananyag: tananyag:   

A valóság és a mese, 
Foltvarrástól a foltos 

képig 
 

A tavasz színei, 
hangulata 

  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Mindenkinek saját magát 
kell lerajzolnia, 

kiszíneznie és szépen 
kivágni és felragasztani 

annak a képnek a 
közepére, amit a múlt 

órán készítettünk. 

 
Tavaszi virágok festése, 

emlékezet alapján. 
  

     

korrepetálás 

tananyag: tananyag: tananyag:   

  Számolás 16-ig   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

  Előírt mat. füzet: 45. o.   

     

      



napközi 

tananyag: tananyag: tananyag:   

7 egészséges reggeli 
Játék az 

egészségfejlesztéséhez 
Egészség totó   

Sportfoglalkozás: 
Gumiugra 

Manuális foglalkozás:  
Húsvéti tojás festése 

Játékfoglalkozás: 
„Amerikából jöttem” 

  

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

     

     

 

  



 

2. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 2020. április 8. (szerda) 
2020. április 9. (csütörtök) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Számok 0-tól 100-ig 
Gyakorlás: számok 0-tól 

100-ig 
Összeadás, kivonás 0-

tól 100-ig 
  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Tankönyv 84-85. oldal, 
munkafüzet 52-53. oldal 

Tankönyv 86-87. oldal 
feladatai 

Munkafüzet 54. oldal2., 
55. oldal végig 

  

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:   

A gombakirály 
Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja 
Gyakorlás: Anyám 

tyúkja 
  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Tankönyv: 97-98. oldal 
munkafüzet: 41. oldal 

Tankönyv: 100-101. oldal, 
munkafüzet 42. oldal 

Vers gyakorlása, 2 
versszak lemásolása 
Tavaszi szünet után 

könyv nélkül kérem a 
verset 

  

     

magyar nyelvtan 

  tananyag:   

  Egy pórázon a gazdival   

  Írás: Üzenetek írása   

  házi feladat:   

  Tankönyv: 84-85. oldal   

  
Írás munkafüzet 60. 

oldal 
  

környezetismeret 

 tananyag:    

 Élőlények a ház körül    

     

 házi feladat:    

 
Tankönyv: 50-51. oldal, 

munkafüzet: 54-55. oldal 
feladatai 

   

     



etika 

 tananyag:    

 
Kicsi és nagy, 

gyermekfilozófiai 
kérdések 

   

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Szabadtéri népi játékok Kitartó futás Célba dobás   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

 Udvaron 10 kör futás 
Labdával karikába, vagy 

kosárba dobás kb. 2 
méter távolságból 

  

     

technika 

tananyag:     

Húsvéti népszokások-     

locsolkodás     

házi feladat:     

Locsolóvers keresése     

     

rajz 

tananyag:     

Húsvéti képeslap 
tervezése 

    

     

házi feladat:     

Húsvéti képeslap 
tervezése, színezése, vagy 

festése 
    

     

BTMN 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Mondat-kép párosítása.  
n-m-g 

megkülönböztetése 
  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Játékház 87.o.  9.sz. feladatlap   

     
 



 

3. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 
2020. április 8. 

(szerda) 

2020. 
április 9. 

(csütörtök
) 

TAVASZI 
SZÜNET 

2020. 
április 

10. 
(péntek

) 
TAVASZ

I 
SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Az idő mérése A római számok A római számok   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Tk.137./15. szóban Tk.138-139./1.2.3.4.f. Tk.139./5.6.f.   

Mf.72./12.14.f Mf.73./1.2.3.f Mf.73./4.5.f.   

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Magazin-Április Hogyan került a holló… Királyi lakomák…   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Olvasókönyv:78-79.o. Ok.80-81.oldal Ok.82-83.oldal   

Mf.39./5.f. Mf.41.oldal 
Mf.42-

43./3.4.5.6.7. 
  

fogalmazás 

  tananyag:   

  
A vázlat és 
fogalmazás 

  

     

  házi feladat:   

  
Tk.64-

65.oldal/szóbeli 
  

     

magyar nyelvtan 

tananyag:     

Az igekötő helye     

     

házi feladat:     

Tk.100-101./4.6.f.     

Mf.86-87./1.3.f.     

      

      



környezetismeret 

 tananyag:    

 Egy kis illemtan    

     

 házi feladat:    

 Tk.53.oldal/ kiemelt rész    

 Mf.56-57./1.3.4.5.    

etika 

 tananyag:    

 Közösség    

     

 házi feladat:    

 Eddigi közösségeid    

 felsorolás füzetben    

testnevelés 

Táncba hívó kiszámolók, mondókák. Játék: 
Legkedvesebb dalaink. 

Népi játékok a szabadban. 

Szabad, aktív 
játéktevékenységek

: Ugrókötél 
bajnokság. 

  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

 Játék: Legkedvesebb dalaink. 
https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKp
Q  
https://www.youtube.com/watch?v=gKXb7GO1J
Yg 

Játék: Adj király katonát! 
https://jatek.gyujtemeny.net/jatekszabaly/78.p

hp 
 

 Ugrókötél 
bajnokság.  

  

Táncba hívó kiszámolók, mondókák. Játék: 
Legkedvesebb dalaink. 

Népi játékok a szabadban. 

Szabad, aktív 
játéktevékenységek

: Ugrókötél 
bajnokság. 

  

     

ének-zene 

tananyag:     

Zöld erdőben, zöld mezőben     

     

házi feladat:     

Tk.52.oldal     

youtube.com     

technika 

  tananyag:   

  
Húsvéti 

népszokások 
  

     

  házi feladat:   

https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=QuelhXUtKpQ
https://www.youtube.com/watch?v=gKXb7GO1JYg
https://www.youtube.com/watch?v=gKXb7GO1JYg
https://jatek.gyujtemeny.net/jatekszabaly/78.php
https://jatek.gyujtemeny.net/jatekszabaly/78.php


  
Népszokások 

keresése 
  

  az interneten   

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Mondat-kép párosítása.  
n-m-g 

megkülönböztetése 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Játékház 87.o.  9.sz. feladatlap   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag:   

7 egészséges reggeli Játék az egészségfejlesztéséhez Egészség totó   

Sportfoglalkozás: Gumiugra 
Manuális foglalkozás:  
Húsvéti tojás festése 

Játékfoglalkozás: 
„Amerikából 

jöttem” 
  

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

     

     
 

  



 

4. osztály 

Tantárgy 
2020. április 6. 

(hétfő) 
2020. április 7. 

(kedd) 
2020. április 8. (szerda) 

2020. április 9. 
(csütörtök) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Törtek leolvasása 
képről 

Törtek leolvasása 
ábráról 

Törtek leolvasása   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

tankönyv 135.oldal, 
tankönyv 136.old. 

9.10. 
tankönyv 136.old. 12.,   

munkafüzet 61.old. 
2.3. 

munkafüzet 61.oldal 
4. 

munkafüzet 62.o. 7.8.   

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Lajos király A jellemzési módok A nándorfehérvári   

medvevadászata  diadal   

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

olvasókönyv 71.oldal 
fogalmazás mf. 

62.o.1. 
olvasókönyv 72-74.old.   

szövegé. mf. 40.o.4.5. 63.o.4. fel.    

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Feltételes módú ige A felszólító igealak   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 tankönyv 67.old. tankönyv 69.o.   

 
munkafüzet 

64.o.5.6. 
munkafüzet 65.old.   

testnevelés 

tananyag:  tananyag:   

Labdaátadások, 
labdaátvételek, 

 
Szabad mozgás a természetben: Labdás 

feladatok, játékok.  
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

30 méteres gyorsfutás 
eredményének 
visszaküldése. 

 

Játék: Labdás fogó 
https://www.youtube.com/watch?v=Dl-

mDpy7HQM&list=PLPETHdcGab_ONTJyHRWRQV-
IooRWIaOFe&index=2  

  

     

https://www.youtube.com/watch?v=Dl-mDpy7HQM&list=PLPETHdcGab_ONTJyHRWRQV-IooRWIaOFe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Dl-mDpy7HQM&list=PLPETHdcGab_ONTJyHRWRQV-IooRWIaOFe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Dl-mDpy7HQM&list=PLPETHdcGab_ONTJyHRWRQV-IooRWIaOFe&index=2


ének-zene 

tananyag:     

Kodály: Háry III.kaland     

     

házi feladat:     

Tk.49-50.o.     

youtube.com     

technika 

 tananyag:    

 Jeles napok- húsvét    

 ajtódísz az ünnepre    

 házi feladat:    

     

     

német 

 tananyag: tananyag:   

 
Wortschatz 

wiederholen : 
Modul3. Lektion2. 

Test: Modul 3. 
Lektion 2. 

  

     

 házi feladat: házi feladat:   

 
Mf.:59/10.f. 
60/11.f., 12. 

Kérdőív   

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Mondat-kép 
párosítása. 

 n-m-g megkülönböztetése   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Játékház 87.o.  9.sz. feladatlap   

     

 

  



 

5. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 2020. április 8. (szerda) 
2020. április 9. (csütörtök) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Sorozatok Nevezetes, érdekes  Nevezetes, érdekes    

 sorozatok: TK. 176-177.o. sorozatok TK.176-177.o   

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

TK. 175.o./1. TK. 177./1. -   

MF. 122.o./1. MF. 123.o/1,3. (Dolgozat: 04.10.)   

magyar irodalom 

 tananyag:    

 A Biblia-A tékozló fiú 2.    

     

 házi feladat:    

 
Írd le a tankönyv alapján 

mit tudsz a Bibliáról! 
   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

Könyv és 
könyvtárhasználat 1. 

 Könyvtárhasználat 2.   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.: 84.-
85.o.;mf.:115.o./1.Írd le! 

 munkafüzet:116.o./5.c;   

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Témazáró dolgozat  A Kisalföld   

(Google űrlap)  tk.118-119.   

házi feladat:  házi feladat:   

  „Jól jegyezd meg„   

  mf. 126/1.,2.,3.,4.   

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Kitartó futás szabadtéren Tollaslabda   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Kitartó futás (6-8 perc) Tollaslabda játék   



     

ének-zene 

  tananyag:   

  
Régi muzsika kertje-A 

gregorián 
  

     

  házi feladat:   

  

Tk.:72.o.;A gregorián 
ének milyen nyelvű, 

milyen alkalmakon és 
kik énekelték? Honnan 
kapta az elnevezését? 

  

     

technika 

 tananyag:    

 
Az élelmiszerek 

összetétele 
   

 tk.:32-33 oldal    

 házi feladat:    

 

Szempontok a 
feldolgozáshoz: 

1.Mit nevezünk ballaszt 
anyagnak 

2.Sorold fel a 
tápanyagokat, 1-2-

mondattal jellemezd! 

   

     

német 

tananyag:  tananyag:   

Eine Einladung  Eine Einladung   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.: 74/1.f.  Tk.: 73/2.f.   

  Mf.: 53/1.f.   

történelem 

 tananyag:    

 
Az iszlám 

Tankönyv: 123 -125.old 
   

     

 házi feladat:    

 
Beszámoló írása 126.oldal 
(5-6  mondat) Mf: 98.o/ 5. 

feladat 
   

     



informatika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

     

 házi feladat:    

 -    

     

 

  



 

6. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 2020. április 8. (szerda) 
2020. április 9. 

(csütörtök) 
TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Összefoglalás Összefoglalás Számonkérés   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

TK. 131.o./21,22,23. TK. 133.o. 31./a, b. -   

 TK. 133.o. 32./a, c.    

magyar irodalom 

  tananyag:   

  Robinson Crusoe 2.   

     

  házi feladat:   

  
Tk.:205.-

208.o.;Válaszolj:207.o./7. 
  

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 
Mit tanultunk az 

igenevekről? 
Mit tanultunk az igenevekről? 2.   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 Mf.:123.o./6. munkafüzet:124.o./4.a;125.o./5.   

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Az egészséges 
táplálkozás II 

 A légzés és a kiválasztás   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tankönyv: 128-129. o.  Tankönyv: 130-131. o.   

Munkafüzet: 119. o. 3. f.  
Munkafüzet 122. o. 2. feladat, 

124. o. 4. feladat 
  

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Ugróerő fejlesztése 
Dobások és lökések egy 

és két kézzel 
Labdás ügyességi gyakorlatok   

Ugróerő fejlesztése 
Dobások és lökések egy 

és két kézzel 
Labdás ügyességi gyakorlatok   



házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Szökdelőgyakorlatok 
páros és váltott lábon 

Egy és két kezes 
passzolgatások 

Szlalom labdavezetés lábbal   

Szökdelőgyakorlatok 
páros és váltott lábon 

Egy és két kezes 
passzolgatások 

Szlalom labdavezetés lábbal   

ének-zene 

 tananyag:    

 
A leszállító jel; A bécsi 

klasszika 
   

     

 házi feladat:    

 Tk.:71.o.;Tk.:72.o.    

     

technika 

  tananyag:   

  Szolgáltatások igénybevétele   

  tk.60-61 oldal   

  házi feladat:   

  
Szempontok a feldolgozáshoz: 

1.Melyek a belső és külső 
szolgáltatások, írj rá példákat! 

  

     

rajz 

tananyag:     

Tárgy- és 
környezetkultúra. 

    

Néprajz, népművészet. 
tk.79-82. 

    

házi feladat:     

- díszíts tojást, régi 
tojásmotívumokat 

felhasználva 
    

     

német nyelv 

 tananyag:    

 
Interviews -

Hörverstehen 
   

     

 házi feladat:    

 Mf.: 47/10.f.    

     

történelem 
 tananyag:    

 
A forradalmak és a 

polgárosodás 
   



kora Európában - 
Összefoglaló, 
rendszerező 

óra  Tankönyv: 141. 
oldal elolvasása 

     

 házi feladat:    

 
Mf.: 88.o/5., 90.o/4. , 

93.o/1. , 94.o/3, 
96.o/6.f. 

   

     

informatika 

tananyag:     

Hálózati alapismeretek 3     

     

házi feladat:     

Vázlat készítés     

(számonkérés: 04.21.)      
  



 
 

7. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 
2020. április 8. 

(szerda) 
2020. április 9. (csütörtök) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

tananyag:  tananyag:   

Összefüggések a háromszög 
oldalai és 

 
Összefüggések a 

háromszög oldalai és 
  

szögei között TK. 171-172.  
szögei között TK.171-

172 
  

házi feladat:  házi feladat:   

TK. 172.o./1. a, b.  -   

     

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Kosztolányi: Ozsonna 1.  
Kosztolányi: Ozsonna 

2. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:216.-
220.o.Válaszolj:221.o./3.4.6.7. 

kérdésre! 
 Tk.:221.o./10.   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:     

A birtokos jelző felismerése     

     

házi feladat:     

munkafüzet:116.o./3.     

     

földrajz 

  tananyag:   

  
Latin-Amerika 

gazdasága  
  

  tk.150-153.o.    

  házi feladat:   

    mf.79/2.   

     

etika 

 tananyag:    

 Élet zengi be az iskolát    

 tk.110-114 oldal    



 házi feladat:    

 

Szempontok a 
feldolgozáshoz:Mi az az 
5-5 tulajdonság amely 
szerinted jellemzi a jó 

tanárt, a jó osztálytársat! 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Gyaloglás Gyaloglás Gyerekek- Sport   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Gyaloglás a szabadban Gyaloglás a szabadban Szellemi totó   

20 perc 20 perc    

rajz 

  tananyag:   

  
Ábrázolási rendszerek, 

vetületi ábrázolás. 
  

  tk. 80-81.   

  házi feladat:   

  
- rajzold meg, egy 

tárgy elöl-, felül- és 
oldalnézetét 

  

     

német nyelv 

tananyag: tananyag:    

Errinerungen: Herr Keller 
erzählt. 

Számonkérés: Modul15. 
Lektion 2. 

   

     

házi feladat: házi feladat:    

Mf.: 70/8.f. Kérdőív kitöltése    

     

történelem 

 tananyag:    

 

Számonkérés : 
Magyarország a két 
világháború között 

Tankönyv: 177. oldal 

   

     

 házi feladat:    

 

Mf: 96. oldal 3., 4. 
feladat, 98. oldal 1. 

feladat, 99.oldal 2., 4. 
feladat 

   



     

informatika 

 tananyag:    

 Hálózati alapismeretek 3.    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítés    

     

biológia 

  tananyag:   

  A térítői öv élővilága II.   

  
TK. 95-97.o. 
Mf. 59-60.o. 

  

  házi feladat:   

  
Kötelező: 
Mf. 59/2 

  

  
Ajánlott: 
Mf. 60/4. 

  

kémia 

tananyag:     

Témazáró dolgozat     

(Google űrlap)     

házi feladat:     

-     

     

 

  



 

8. osztály 

Tantárgy 2020. április 6. (hétfő) 2020. április 7. (kedd) 2020. április 8. (szerda) 
2020. április 9. 

(csütörtök) 
TAVASZI SZÜNET 

2020. április 10. 
(péntek) 

TAVASZI SZÜNET 

matematika 

 tananyag: tananyag:   

 Valószínűségszámítási  Valószínűségszámítási    

 feladatok feladatok   

 házi feladat: házi feladat:   

 TK. 176.o./1,2. -   

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Tamási Áron pályaképe; 
Ábel a rengetegben 

Ábel a rengetegben 2.    

     

házi feladat: házi feladat:    

Tk.:80.-84.o.Írd le hol van 
a sírja, és a fejfájának a 

feliratát! 
Tk.:85.o./2.    

     

magyar nyelvtan 

 tananyag:    

 
Régi magyar 

nyelvemlékek 3. 
Ómagyar Mária-siralom 

   

     

 házi feladat:    

 

Tk.:81.-
82.o.,mf.:129.o./5.c,d.Írj 

példát a 4 költői 
eszközre! 

   

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

Nyugat-Európa földrajza   Az Egyesült Királyság földrajza    

tk.166-169.  tk.170-173.   

házi feladat:  házi feladat:   

 mf. 95/1.  mf. 98/3.   

     

      

      



testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Labdás szabadtéri 
játékok 

Futóiskola gyakorlatok Tollaslabda   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Labdás szabadtéri 
játékok 

Futóiskola gyakorlatok Tollaslabda játék   

     

rajz 

  tananyag:   

  Emberábrázolás, a mozgás   

  tk.82-83.   

  házi feladat:   

  
Tk. 83. oldalon leírt rajzfeladat 

elkészítése 
  

     

német nyelv 

tananyag:  tananyag:   

Gyakorlás : Modul 19. 
Lektion 1. 

 
Számonkérés: Modul 19. 

Lektion 1. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

https://www.zeit.de 
/wissen/umwelt/2018-

08/ muelltrennung- 
gelber-sack-infografik 

 

https://docs.google.com/  
forms/d/e/1FAIpQLSflHeibs 

Ex2Z1m3z0nfTBAY63Z4ELDUrJx6-
T6vNHuxl3jNjQ/viewform 

  

     

történelem 

 tananyag:    

 
A demokrácia 

alapjai Tankönyv: 188 -
190. oldal 

   

     

 házi feladat:    

 Mf.: 100. o/1.,2.,3.,4. f.    

     

informatika 

 tananyag:    

 Könyvtárhasználat    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítés    

     

https://docs.google.com/%20%20forms/d/e/1FAIpQLSflHeibs%20Ex2Z1m3z0nfTBAY63Z4ELDUrJx6-T6vNHuxl3jNjQ/viewform
https://docs.google.com/%20%20forms/d/e/1FAIpQLSflHeibs%20Ex2Z1m3z0nfTBAY63Z4ELDUrJx6-T6vNHuxl3jNjQ/viewform
https://docs.google.com/%20%20forms/d/e/1FAIpQLSflHeibs%20Ex2Z1m3z0nfTBAY63Z4ELDUrJx6-T6vNHuxl3jNjQ/viewform
https://docs.google.com/%20%20forms/d/e/1FAIpQLSflHeibs%20Ex2Z1m3z0nfTBAY63Z4ELDUrJx6-T6vNHuxl3jNjQ/viewform


biológia 

tananyag:     

A látás II.     

TK. 91-94.o. 

Mf. 57-59.o. 
    

házi feladat:     

Kötelező: 
Mf. 57/3. 

    

Ajánlott: 
Mf. 58/4-a, 59/6-a 

    

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Kémia a kertben I.  Kémia a kertben II.   

TK. 74-75.o. 
Mf. 78-79.o. 

 
TK. 74-75.o. 
Mf. 78-79.o. 

  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 78/2. 

 
Kötelező: 
Mf. 79/5. 

  

Ajánlott: 
Mf. 79/6. 

 
Ajánlott: 
Mf. 79/4. 

  

 

 


