
1. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Ismétlés, rendszerezés I. Ismétlés, rendszerezés I.  Az éves munka értékelése Játékos feladatok 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Válogatás a Tk. kimaradt 
feladataiból. 

Válogatás a Mf. 
kimaradt feladataiból 

 Gondolkodtató feladatok Rejtvények 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Mire Jó? Mese-morzsa  Az okos anya Nyári rajz 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Tk:222.o. Tk:221.o.  Tk:224.o. Tk:225.o. 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

„Gy,Dz,Ly”vázolása, írása   „Dzs” vázolása, írása X,Q,Y,W vázolása, írása 

     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Írás mf.74/1.2.3. 
75/1.2.3.4. 

  Írás mf.76/3. 77/1.2.3. 
Írás mf.78/1.2.4.5. 

79/1.2.3.4. 

     

környezetismeret 

     

     

     

     

     

     

etika 

 tananyag:    

 Ismétlés: A szeretet    

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Guruló, pattanó labdák 
elkapása 

Szökdeléses feladatok  Séta a szabadban Az éves munka értékelése 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 



Labdázzatok az udvaron! Játsszatok ugró iskolát!  Sétáljatok a réten, parkban! Ugrókötelezzetek! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Tanult kedvenc dalok 

ismétlése 
 

Ismétlés 
Kedvenc énekeink ismétlése, 
újbóli eléneklése, daljátékkal 

eljátszva együtt. 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

     

     

technika 

    tananyag: 

    Év végi összefoglalás 

     

    házi feladat: 

     

     

rajz 

tananyag:     

Dekoratív felület 
tervezése. Színes névsor 

    

     

házi feladat:     

     

     

napközi 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Gyerekversek az 
egészségről 

Találós kérdések 
zöldségekről, 

gyümölcsökről 
 

Gyümölcsös dalok 
Egészséggel kapcsolatos 

szólások és közmondások 

Egy dal az egészségről 
Mesegyűjtemény 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás:  Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Ugrókötelezés 
Rajz témája:  

Mit szeretnél csinálni a 
nyáron? 

 Tanácsok a nyári szünidőre Játékos, tréfás rejtvények 

     
 

  



2. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Összefoglalás Ismétlés  Gyakorlás Gyakorlás 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Kisszámoló 71. oldal 
feladatai 

Kisszámoló 70. oldal 1.   Kisszámoló 68. oldal 2.  Kisszámoló  68. okldal 3.  

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:   tananyag: 

Évvégi ismétlés  Gyakorlás   Gyakorlás 

     

házi feladat: házi feladat:   házi feladat: 

Tankönyv 112.-113. oldal 
olvasni és a hosszú 

mássalhangzós szavakat 
aláhúzni, 20 szót 

lemásolni 

Gyakorlás: 71-77. oldal 
Másolás: 77. oldal 6-os 

feladat szavai 
  

Tankönyv  31-35. oldalt 
olvasni Másolás: 33. oldal 

első négy sor 

     

magyar nyelvtan 

   tananyag: tananyag: 

   Gyakorlás  

    Gyakorlás 

   házi feladat: házi feladat: 

   
Másolás : Munkafüzet   66. 

oldal 29., 30.  
 

    
Másolás: nyelvtan 

munkafüzet  66. oldal 27., 
28. 

etika 

 tananyag:    

 Ismétlés, rendszerezés    

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Tartásjavító torna 
Hajító mozdulat 

gyakorlása 
 Zenés gimnasztika 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 



     

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Szőjetek, lányok Bárdos Lajos: Tábortűznél 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   youtube.com/ Zenehallgatás 

   Petisné youtube.com 

technika 

tananyag:     

Játékos feladatok     

     

házi feladat:     

feladatok a     

www.wordwall.net/hu-n     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Átélt élmények 
emlékezet  utáni 

megjelenítése 
  

Számítógépes jelek, 
honlapok és játékok. Egy 

videojáték nyitó oldalának , 
jeleinek, figuráinak 

megtervezése 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

     

     

BTMN 

tananyag:     

Az éves munka 
értékelése 

    

     

házi feladat:     

Beszélgetés a nyárról     

     
 

  



3. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Kitekintő Kitekintő  Kitekintő Kitekintő 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Tk.156.oldal Tk. 157.oldal  Tk. 158.oldal Tk. 159.oldal 

Kisfüzetben dolgozz! Kisfüzetben dolgozz!  Kisfüzetben dolgozz! Kisfüzetben dolgozz! 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 
 A szegény csizmadia és a 

Szélkirály 
 A szegény csizmadia és a 

Szélkirály   Magazin-Június 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Ok. 136-139.oldal Mf. 74.o./1.f.   Ok. 144-146.o. 

Kérdésekre szóbeli válasz 75.o./5.f.   Mf. 77./ 1.2.f. 

magyar nyelvtan 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Melléknevek   Igék helyesírása Igék helyesírása 

helyesírása     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Mf. 99.o.Melléknevek   Mf. 99.o./Igék 2. sz. Mf. 99.o./ Igék 4.sz.  

3.sz.szöveg lemásolása   szöveg lemásolása szöveg lemásolása 

környezetismeret 

 tananyag:    

 Év végi ismétlés    

     

 házi feladat:    

 learningapps.org    

 Távoktatás11-12.hét    

etika 

 tananyag:    

 Év végi ismétlés    

     

 házi feladat:    

 learningapps.org    

 Távoktatás11-12.hét    

testnevelés 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Gyalogtúra az iskola körül Tánc aerobik gyerekeknek   
Népi gyermekjátékok, 

kapuzó játékok 
Népi gyermekjátékok 

labdával 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 



             Gerinc torna 

     https://www.youtube. 

com/watch?v=qBF_ogxb3Gc 

 https://www.youtube 
.com/watch?v=D7bTnQzZCmo 

 
https://www.youtube. 

com/watch?v=5QoyyO9_9vY  
https://www.youtube. 

com/watch?v=5QoyyO9_9vY  

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

Somvirággal, kakukkfűvel    Szél fut a nádason 

     

házi feladat:    házi feladat: 

Daloskönyvem 64.o.    Daloskönyvem 64.o. 

Youtube.com    youtube.com 

rajz 

   tananyag:  

   Csendélet  

     

   házi feladat:  

   

Virágcsokor vázában. 
Legalább 3 különböző 

virágból készítsétek el a 
rajzot. 

 

     

BTMN 

tananyag:     

Az éves munka értékelése     

     

házi feladat:     

Beszélgetés a nyárról     

     

napközi 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Gyerekversek az egészségről 
Találós kérdések zöldségekről, 

gyümölcsökről 
 

Gyümölcsös dalok 
Egészséggel kapcsolatos 

szólások és közmondások 

Egy dal az egészségről 
Mesegyűjtemény 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás:  Kulturális foglalkozás: Gondolkodtató foglalkozás: 

Ugrókötelezés 
Rajz témája:  

Mit szeretnél csinálni a 
nyáron? 

 Tanácsok a nyári szünidőre Játékos, tréfás rejtvények 

     

napközi 2-4. oszt. 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Sportfoglalkozás 
Mese Trianonról a 

gyerekeknek. 
 

Ügyes kezek: Ünnepi 
asztalteríték 

Hasznos tanácsok a nyári 
vakáció idejére. 

     



házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

https://www.youtube. 
com/watch?v=qBF_ogxb3Gc 

 https://www.youtube. 
com/watch?v=eJHp8DjHQ6k 

 
Önállóan terítsétek meg az 

asztalt ebédhez! 
https://www.youtube. 

com/watch?v=rSBVOHTG9sY  

     
 

  



4. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Mértékegységek Szabályjátékok  Képességfejlesztés Képességfejlesztés 

gyakorlása     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

feladatok a Számoljunk!  www. okosdoboz.hu feladatok a 

www.wordwall.net/hu-n 64.o. 1.2.3.  feladatai learningapp.org-n 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Irodalmi játékok fogalmazás:  Játékos feladatok Irodalmi játékok 

 Játékos összefoglalás    

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

www.wordwall.net/hu fogalm. mf. 70.o.1.  feladatok a www. okosdoboz.hu 

feladatai   learningapp.org-n feladatai 

magyar nyelvtan 

 tananyag:    

 Játékos feladatok    

     

 házi feladat:    

 feladatok a    

 www.wordwall.net/hu    

környezetismeret 

   tananyag:  

   Év végi ismétlés  

     

   házi feladat:  

   learningapps.org  

   feladatok megoldása  

etika 

   tananyag:  

   Év végi összefoglalás  

     

   házi feladat:  

   feladatok a  

   www.wordwall.net/hu-n  

testnevelés 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Gyalogtúra az iskola körül.    
Sor-és váltóversenyek az 
előző órákon megismert 

labdás feladatokkal. 

Kötélhajtás, hullahopp 
karikázás. 

     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 



 https://www.youtube 
.com/watch?v=D7bTnQzZCmo  

  
https://www.youtube. 

com/watch?v=5QoyyO9_9vY  
https://www.youtube. 

com/watch?v=5QoyyO9_9vY  

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

A vonós hangszerek   Év végi ismétlés  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Daloskönyvem 58.o.   Kedvenc dalaim  

youtube/ vonós hangszerek   énekelgetése  

technika 

 tananyag:    

 Játékos feladatok    

     

 házi feladat:    

 feladatok a    

 www.wordwall.net/hu    

rajz 

    tananyag: 

    Év végi összefoglalás 

     

    házi feladat: 

    feladatok a 

    www.wordwall.net/hu-n 

német 

 tananyag:   tananyag: 

 Wiederholung 1.   Wiederholung 3. 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 

https://de.islcollective.com/ 
video-lessons/  

meine-hobbys-und-ich? 
fbclid=IwAR24lp8qdxv5- 

OmxwV6C9t6_ 
ynwfBlsi9h4PFfSsuw 
9mb0MCl_lxuB8IYsU 

  

https://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/ 

uebungen_a1/ 
a1_k02_zahlen.htm 

     

BTMN 

tananyag:     

Az éves munka értékelése     

     

házi feladat:     

Beszélgetés a nyárról     

     

https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://de.islcollective.com/video-lessons/%20%0bmeine-hobbys-und-ich?fbclid=IwAR24lp8qdxv5-%0bOmxwV6C9t6_ynwfBlsi9h4PFfSsuw%0b9mb0MCl_lxuB8IYsU
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/%0ba1_k02_zahlen.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/%0ba1_k02_zahlen.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/%0ba1_k02_zahlen.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/%0ba1_k02_zahlen.htm


 

  



5. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

A törtekről tanultak A geometriai ismeretek   A helymeghatározás,  Arányosságok,  

összefoglalása összefoglalása  sorozatok összefoglalása egyenletek összefoglalás 

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

- -  - - 

     

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 Ismétlés-Olvasmányaink   
Ismétlés-Család, 

nemzedék 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

     

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Ismétlés-Állandósult 
szókapcsolatok 

  
Ismétlés-a toldalékok 

felismerése 
 

     

házi feladat:   házi feladat:  

     

     

etika 

   tananyag:  

   
Ismétlés 

tk. 88-102 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 
Csak gondold végig miről 

szólt a fejezet! 
 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Kitartó futás Ugrókötél gyakorlatok  Kézilabda Labdarúgás 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Folyamatos futás 8 

percig 

Kötélhajtás szabadon 
választott módon 3X1 

percig. 
 Játék Játék 

     

technika  tananyag:    



 Összefoglalás    

 tk. 92-93 oldal    

 házi feladat:    

 

Olvasd el a leckét, 
gondold végig hány 

kérdésre tudnál 
válaszolni! 

   

     

rajz 

    tananyag: 

    Év végi értékelés 

     

    házi feladat: 

    Szabadon választott rajz 

    készítése 

német 

tananyag:   tananyag:  

Wiederholung 1.   Wiederholung 3.  

     

házi feladat:   házi feladat:  

https://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/ 

arbeitsblaetter_a1_z/ 
arbeitsblatt022.pdf 

  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=E4Ce4XyBV6A 
 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
A második 

honalapítás  Tk: 175 - 
176. oldal, 

 

A magyarság történetének 
kezdetei. Az Árpád - 

ház :Összefoglalás Tk: 
177.oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 130.o/ 1.,3.,4. fel.  
Mf: 132.o/ 1.,2., f  és 

133.o/3. f 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Összefoglalás    

     

 házi feladat:    

 -    

     

dráma és tánc tananyag:     

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/%20arbeitsblatt022.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/%20arbeitsblatt022.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/%20arbeitsblatt022.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/%20arbeitsblatt022.pdf
https://www.youtube.com/%20watch?v=E4Ce4XyBV6A
https://www.youtube.com/%20watch?v=E4Ce4XyBV6A


Kommunikáció 
fejlesztése 

    

     

házi feladat:     

     

     
 

  



6. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Az oszthatóságról  Geometria  
Egyenletek, 

százalékszámítás 
Statisztika 

tanultak ismétlése ismétlése  összefoglalása ismétlés 

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

- -  - - 

     

magyar irodalom 

tananyag:    tananyag: 

Ismétlés-Olvasmányunk    
Ismétlés-a tanult 

fogalmak 

     

házi feladat:    házi feladat: 

     

     

magyar nyelvtan 

 tananyag:  tananyag:  

 Ismétlés-a viszonyszók  
Ismétlés-szófajok 

felismerése 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

     

     

természetismeret 

tananyag:    tananyag: 

Év végi összefoglalás    Év végi értékelés 

Nemzeti parkok tk.90-
94. 

    

házi feladat:    házi feladat: 

Készíts ppt-t egy    tk.144. Olvasd el! 

 Nemzeti parkról    Magyar kiválóságok  

etika 

   tananyag:  

   
Visszanéző 

tk.118-119 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     

testnevelés tananyag: tananyag:  tananyag:  



Kitartó futás Ugrókötél gyakorlatok  Labdarúgás  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Folyamatos futás 10 

percig 

Kötélhajtás szabadon 
választott módon 4X1 

percig. 
 Játék  

     

ének-zene 

 tananyag:    

 Ismétlés-a tanult dalok    

     

 házi feladat:    

     

     

rajz 

tananyag:     

Sokszorosított 
információ 

    

A reklám lényege.     

házi feladat:     

tk.112/3. rajzfeladat     

     

német nyelv 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 Wiederholung 1.  Wiederholung 2. Wiederholung 3. 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 
https://www.youtube.com 

/watch?v=xxmyiTDi0rU 
 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=p-cpDQFXn7Q 

https://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/ 

uebungen_a1/ 
a1_k06_perfekt.htm 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Az 1848 - 1849- es 
forradalom és 

szabadságharc, 
Öszefoglalás Tk. 187.o 

 

Ismétlés: Az 1848 -1849-es 
forradalom és 
szabadságharc 
Tk: 187.oldal, 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 124.o/1 f, 125.o/ 
2.,3.,4., és 126.o /5. 

feladat 
 Mf: 126.oldal /6. feladat  

     

https://www.youtube.com/%20watch?v=p-cpDQFXn7Q
https://www.youtube.com/%20watch?v=p-cpDQFXn7Q
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/%20uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/%20uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/%20uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/%20uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm


informatika 

tananyag:     

Összefoglalás     

     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Éves munka önértékelése 

     

    házi feladat: 

    Éves munka önértékelése 

     
 

  



7. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Gyakoriság, relatív   Valószínűség számítás Geometria transzformációk 

gyakoriság  Tk. 217   Tk. 219-221. ismétlése 

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

 Tk. 218/1   - - 

     

magyar irodalom 

tananyag:     

Ismétlés-az 
olvasmányaink: Jókai, 

Mikszáth 
    

     

házi feladat:     

     

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Az összetett szavak 
helyesírása 

  Összetett szavak felismerése  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:98.-
107.o.,munkafüzet:146.

/6.a, 
    

     

földrajz 

    tananyag: 

    Év végi értékelés 

     

    házi feladat: 

    Készíts PPT-t egy szabadon  

    választott ázsiai országból 

etika 

 tananyag:    

 
Visszatekintő 

tk.130- 131 oldal 
   

     

 házi feladat:    

 
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
   

     



testnevelés 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Botgyakorlat Kanapé torna  Labdás koordináció lábbal Lépcsőzés 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=h63lH2zo

0yg 

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

 
https://www.youtube.com/

watch?v=uGHF3i_NJSM 
https://www.youtube.com

/watch?v=f6PNAu7Hyv0 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    
ismétlés-a romantika 

zeneszerzői 

     

    házi feladat: 

     

     

technika 

   tananyag:  

   
A hagyományos díszkert 

jellegzetes növényei 
tk.112-113 oldal 

 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     

német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Wiederholung 1. Wiederholung 2.  Wiederholung 3.  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

http://christian.dehling
er.pagesperso-

orange.fr/ictavagnacco
/Test_6.1/inderstadt.ht

m 

http://christian.dehlinger.p
agesperso-

orange.fr/ictavagnacco/Tes
t_6.1/02.htm 

 

https://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/uebunge
n_a1/a1_kap6_verkehrsmitt

el.htm 

 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Ismétlés: Húsz év 
fegyverszünet. A két 
világháború közötti 

időszak.Tk: 22- 27. leckék, 
és a tk: 137.o. 

 

Ismétlés:  A második 
világháború. Magyarország 
részvétele a háborúban Tk: 

36- 42. leckék, és a tk: 216.o. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h63lH2zo0yg
https://www.youtube.com/watch?v=h63lH2zo0yg
https://www.youtube.com/watch?v=h63lH2zo0yg
https://www.youtube.com/watch?v=KsHRXPBEazU
https://www.youtube.com/watch?v=KsHRXPBEazU
https://www.youtube.com/watch?v=uGHF3i_NJSM
https://www.youtube.com/watch?v=uGHF3i_NJSM
https://www.youtube.com/watch?v=f6PNAu7Hyv0
https://www.youtube.com/watch?v=f6PNAu7Hyv0
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/inderstadt.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/inderstadt.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/inderstadt.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/inderstadt.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/inderstadt.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/02.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/02.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/02.htm
http://christian.dehlinger.pagesperso-orange.fr/ictavagnacco/Test_6.1/02.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm


     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 76.o./1.f, 77.o/ 2.,3., 

78.o/ 4.,5. f 
 

Mf:102.o/1.f,104.o/2.f 112.o 
/3.f, 120.o/2.f, 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 Összefoglalás    

     

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Éves munka értékelése 

     

    házi feladat: 

    - 

     

 

  



8. osztály 
Tantárgy 2020. június 8. (hétfő) 2020. június 9. (kedd) TNMN 2020. június 11. (csütörtök) 2020. június 12. (péntek) 

matematika 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 Függvények, sorozatok  Geometriában tanultak  Statisztika, valószínűség sz. 

 ismétlése  ismétlése ismétlése 

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 -  - - 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Ismétlés-a Nyugatosok 
Ismétlés-József A. –és 
Radnóti M. pályaképe 

   

     

házi feladat: házi feladat:    

     

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Ismétlés-Nyelvünk eredete   
Ismétlés-régi 

nyelvemlékeink 
 

     

házi feladat:   házi feladat:  

     

     

földrajz 

tananyag:     

Év végi összefoglalás     

     

házi feladat:     

tk.146-187. ismételd át     

Készíts PPT-t egy választott 
országból 

    

etika 

   tananyag:  

   
Amit tőletek kaptam 

tk.128-129 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     

testnevelés 
tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Kitartó futás Ugrókötél gyakorlatok  Kézilabda Labdarúgás 



     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Folyamatos futás 12 percig 
Kötélhajtás szabadon 
választott módon 5X1 

percig. 
 Játék Játék 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   
Ismétlés-kikkel 

ismerkedtünk meg  ebben az 
évben? 

 

     

   házi feladat:  

     

     

technika 

    tananyag: 

    
Összefoglaló 

tk.86-87 oldal 

     

    házi feladat: 

    

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a kérdéseket, 
gondold végig melyekre 

tudnál válaszolni! 

     

német nyelv 

tananyag:    tananyag: 

Wiederholung 1.    Wiederholung 3. 

     

házi feladat:    házi feladat: 

http://christian.dehlinger. 
pagesperso-orange.fr 

/ictavagnacco/Test_7.1/05.htm 
   

http://christian.dehlinger. 
pagesperso-orange.fr/ 

ictavagnacco/ 
Test_7.1/03.htm 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Ismétlés: A Kádár-
korszak jellemzői Tk: 
19-24. leckék és a tk: 

145.oldal 

 

Ismétlés: Az ezredforduló. A 
globalizáció kiteljesedése. Az 

Európai Unió és 
Magyarország Tk:25- 30. 

leckék, tk: 181.oldal 

 

     



 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 76.o/ 1.f, 77.o/2.f, 

3.f, 4.f ,5.f 
   

     

informatika 

 tananyag:    

 Összefoglalás    

     

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Ballagás 

     

    házi feladat: 

    
Várok minden ötletet, hogyan 

gondolod, szeretnél-e 
valamilyen feladatot! 

     

 


