
VI. osztály 2020.03.24. 

Szlovák nyelv 

Oldjátok meg a munkafüzetben a következő feladatokat: 61/7, 62/1, 63/3, 4  

Ezen kívül kérnék tőletek egy kis visszajelzést az eddigi munkátokról. Szerdáig kérlek 

fotózzátok le (mobillal):  

 1. az állatos kártyáitokat, amiket a múlt héten kellett elkészítenetek (tudjátok, a könyv 

alapján az öt szabadon választott állatról)  

 2. és a munkafüzet 60., 61. oldalát. A képeket küldjétek el Messengeren, vagy email 

címen az eva@brestansky.com címre 

 

Magyar nyelv: 

 

A csatolt képen van az új tananyag – A melléknevek fokozása – kérem beleírni a füzetbe, és 

az 1. kapott feladatot kérem lefényképezni és elküldeni nekem az ofgranada@gmail.com  

címemre 

+ játékos online feladatok, gyakorlás szempontjából 

https://www.flippity.net/mg.asp?k=1NmeUhMbAKzUdBbZtRLrlevI6z7TveqJGPtz0aUVdhEo 

https://learningapps.org/view1924603 - itt a melléknév fokozására kattintsatok rá 

 

Matematika: 

 

Tankönyv 80/10, 80/11, 80/12. 

 

 

Biológia (erre hétre): 

 

A termés és a mag - tananyag a tankönyv 66-67. oldalán + 95. oldal  Melléklet 2 -Termés, 

Nem kell jegyzet, de kérem megoldani a munkafüzetbe a 21/1,2,3,4,7 feladatokat –  

Szlovák kifejezések a feladatokhoz: dužinaté oplodie - húsos termésfal, semeno - mag, 

malvica - almatermés, kôstkovica - csonthéjas termés, bobule - bogyótermés, dužinaté plody -

húsos termések, suché plody - száraz termések, osemenie - maghéj, klíčne listy - sziklevelek, 

zálkad stonky, listov, koreňa - szár-,levél-,gyökérkezdemény. 

 

Fizika (erre hétre):  

 

3. tervezet -Tengeralattjáró, búvár - 89. oldal.  

Készítsd el a 11/1 kísérletet - fotózd le és küldd át a fotót vagy videót itt egy kis inspiráció 

(videók az oldal alján)  https://fyzikus6.estranky.sk/clanky/projekt-3.html 

 

Történelem + Informatika (erre hétre):  

 

A korai középkor három birodalma - Bizánci császárság 65-67. oldal, Keress az interneten 

információkat a Bizánci birodalomról és Konstantinápolyról - a füzetbe írj le három dolgot, 

amit legérdekesebbnek találtál! Polgári: A község történelmi emlékei és természeti szépségei - 

a találatokat jegyezd le a füzetbe. Technika: Küldd át a múlt heti feladat fotóit!  
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Kati tanító néni mail címét majd mindenkinek külön küldöm el! 

 

 

Angol nyelv: 

 

A csatolt 2 feladatlapon található feladatokat oldd meg a füzetbe, majd pedig lefényképezve 

küldd el leellenőrzésre a zareckygabi@yahoo.com e-mail címre! 

A 38.old./1. feladatának megoldása előtt nézzétek meg az alábbi videót, a some és any 

magyarázatát! 

https://www.youtube.com/watch?v=OVLkTv8jmJY Csak utána oldjátok meg ezt a feladatot! 

 

Geográfia: 

 

Ázsia éghajlata- https://www.youtube.com/watch?v=IHHnbqh6XgU 

Csatolom a tananyagot, másoljátok be a munkafüzetbe. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OVLkTv8jmJY
https://www.youtube.com/watch?v=IHHnbqh6XgU


 
 



 
 





 


