
V. osztály 

(2020.3.20.) 

Szlovák nyelv 
 

Vybrané 
slovo 

Význam slova Preklad Príbuzné 
slová 

Príklad 

1. pýcha nadmerné 
sebavedomie 

büszkeség, 
gőg 

pyšný, pýšiť 
sa 

Bylinková záhrada je 
babkina pýcha. 

2. pýtať sa položiť otázku, 
žiadať 

kérdezni, 
kérdezősköd
ni 

opýtať sa,  
pytačky, 
dopyt 

Opytovacia veta sa končí 
otáznikom. 

3. pýr 1. rozšírená poľná 
burina       2. 
červeň na tvári 

1. 
gyomnövén
y       2. 
arcpír 

pýriť sa, 
zapýrený 

Zapýril sa a až potom 
odpovedal. 

4. prepych luxus, priveľké 
bohatstvo 

fényűzés, 
pompa 

prepychový Bývali v prepychovom 
dome a mal niekoľko áut. 

5. pysk predná časť 
zvieracej papule 

pofa pyštek, 
pyskatý 

Kôň má pysk. 

6. pykať znášať trest, trpieť bűnhődni odpykávať Pyká za svoje činy. 

7. pytliak ten, kto bez 
povolenia loví zver 
alebo chytá ryby 

orvvadász pytliactvo, 
pytliacky 

Pytliak zastrelil srnku. 

8. pyré kaša püré   Na obed bolo morčacie 
mäso so zemiakovým pyré. 

9. pyžamo nočné oblečenie pizsama pyžama, 
pyžamový, 
pyžamko, 
pyžamka 

Obleč si aj pyžamové 
nohavice, chytro! 

1
0. 

kopyto obal na konci 
prstov u 
kopytníkov 

pata   Kôň má na nochách 
kopytá. 

      

  
POZOR! 

   

  
Pysk - pofa 

   

  
Pisk - fütty 

   

 

 

 

 

 

 



Magyar nyelv 

Dolgozzatok a füzetbe! 

1.feladat: Karikázzátok be a helyes változatot, és írjátok le a kiválasztott szót a mondat után. 

 

a, Asszony lesz/lessz a lányból. 

b, Mi kelhet/kellhet még a boldogsághoz! 

c, Ha együtt/együt csináljuk, gyorsabban elkészülünk. 

d, Az eggyik//egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. 

e, Anyukám mindig korán kel/kell, hogy időben kész legyen az ebéd. 

f, Józsi bácsi kaszája/kasszája elég éles, csak úgy harsog a fű alatta. 

g, Nem sok megyünk/meggyünk termett az idén. 

h, Meghalok/meghallok minden apró neszt, mer rosszul alszom. 

i, Ha azt mondom, hogy meggyünk/megyünk, akkor hidd el nekem! 

j, Ha nem kel/kell meg rendesen a tészta, lapos lesz a bukta. 

 

2. feladat Írjátok a vonalra olyan hosszú mássalhangzót tartalmazó szavakat, hogy értelmük 

megfeleljen a meghatározásnak! pl., nem rövid -  hosszú 

 

a, nem nehéz      k………………. 

b, fiatalabb fiútestvér    ö………………. 

c, nem szét     ö………………. 

d, faág      g……………… 

e, a víz teszi, ha követ dobunk bele  l………………. 

f, azt teszi a cseresznye, ha leesik a fáról p……………… 

 

 

3. feladat Írjátok a megfelelő helyre a felsorolt szavakat! 

azzá, gyászbeszéd, bátyja, hatszor, otthon, egészség, rabszolga, ellenben, láthatsz, rögtön, 

naranccsal, segítség, unja, bántja 

 

a, hasonulás: 

b, összeolvadás: 

c, rövidülés: 

 

4. feladat Írjátok az egyes szavak mellé, hogy milyen helyesírási alapelv érvényesül bennük! 

(kiejtés-, szóelemzés-, hagyomány-, egyszerűsítés elve) 

 

híd, anyja, Babits, ezt, asszony, amely, ablak, tollal, kulcscsomó, mosolygós, Kossuth, 

higgyetek, beszélget, küld, kacaj 

 

 

 



Biológia - 2020. március 19. 

Könyv 68. -70. oldalát átolvasni, jegyzetet + 1., 5. feladatot megtanulni. Munkafüzet  27. 

oldalára a jegyzet a következő: 

Vizek és vízpartok gerincesei – Halak 

Ponty – élőhelye: tavak, lassú folyású vizek 

-       Testfelépítése: lásd. 1. feladat 
-       Bőre nyálkás 
-       Érzékszervei: bajusz(ízlelő- és tapogatószerv, szem, száj, szaglószerv a fej két 

oldalán, oldalvonal(nyomásérzékelés) 

-       Szabadban elérheti az 1 m-t ill. 25 kg-ot 

További  édesvízi halaink: Sebes pisztráng, Pénzes pér, Lesőharcsa, Csuka, Folyami angolna, 

Csapósügér 

Ívás = A halak szaporodása és ennek időszaka, amikor a nőstény a part mentén lerakja 

az ikráit, a hím pedig ezekre fecskendezi a termékenyítő tejét. 

Munkafüzet: 27./ 1. feladat – töltsd ki légy szíves  akönyv 68. /182. ábra alapján 

                      27./ 5. feladat – Írd a tápláléklán képei fölé: moszat- vízibolha- ebihal-csuka – 

ember 

 

 

Történelem 

Jegyzet a füzetbe! (könyv 54.-56. oldalához kötödő téma). Internetrő keress ki mindegyik 

mesterséghez 1-1 információt, mit csinál, mivel foglalkozik az adott mesterember! 

                                               Régi mesterségek 

Esztergályos – 

Drótostót – 

Mézesbábos – 

Ács – 

Pék – 

Takács – 

Kádár – 

Vincellér – 

Tímár – 

Szűcs – 

Suszter – 

Révész – 



Molnár – 

Fazekas – 

Bognár – 

Pintér – 

Pásztor - 

 

 Zene 

Hallgass meg egy kézmosó dalocskát: https://www.youtube.com/watch?v=xpuAvMj7BlM 

 

Angol nyelv 

 
Írd le anyukád 1 napját reggeltől estig! Mit csinál és hánykor? Hogy egy hétköznapját, vagy egy 
hétvégi napját írod le, azt te választod meg. Vigyázz, anyukád egyes szám 3. személy!!! 
 
Munkafüzet 37.old./6 

 

 

Matematika 

1) Számold ki! 

 

78 * 269 =  4963 * 457 =   4302 * 352 = 

28 * 843 =  498 * 320 =   931 * 98 = 

451 * 24 =  32 * 963 =   159 * 852 = 

789 * 354 =  18 * 2019 =   549 * 32 = 

2) Végezz gyakorlatokat az alábbi linkre kattintva a szőlőfürtökkel. Próbáld ki az összeset! 

https://www.matika.in/hu/#5 

3) A feladatokat becsületesen oldjátok meg a matematika füzetbe. Nemsokára ellenőrizni 

fogjuk. Mindenkinek jó egészséget és kitartást!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpuAvMj7BlM
https://www.matika.in/hu/#5

