Szilvaszedés… szőlőszüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a Tudás Kapuja:
Kezdődik az iskola!
Tamkó Sirató Károly

1. Az iskolánk
o Hányadik osztályba jársz?
A második osztályba.
o Hányadikos vagy?
Másodikos vagyok.
Sziasztok! Zsuzsa vagyok. A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumba járok.
A 2.M diákja vagyok. Ma bemutatom nektek az iskolámat.
A gimnázium egy modern, kétemeletes épületben van. A tantermek szépek és
világosak. Mindegyik szinten vannak osztálytermek és szaktantermek.
A földszinten van az igazgatói iroda, és ott van a titkárság is. Az első emeleten
vannak az informatikatermek, a rajzterem és a könyvtár. A második emeleten
található a biológiaterem, mellette a fizikaterem és a másik folyosón a zeneterem.
Az iskolánkban sok mindent tanulunk, nyelveket is, németet, magyart vagy
horvátot és angolt.
Sok szakkör van, például néptánc, kórus, számítástechnika, és különféle
sportágak (foci, kézilabda, kosárlabda, röplabda). Sokszor járunk versenyekre is.
A tanárok projekteket és kirándulásokat is szerveznek nekünk. Ez nagyon tetszik
nekem.
A barátaim, Éva és Péter is ebbe az iskolába járnak, Éva mellettem ül. Délután,
iskola után is gyakran találkozunk. Néha együtt megírjuk a házi feladatokat,
moziba megyünk, vagy együtt játszunk. Ha szép az idő, a kertben labdázunk,
vagy pihenünk.
Állapítsd meg, mely mondatok nem igazak! Húzd át a hamis mondatokat!
• Zsuzsa másodikos gimnazista.
• Zsuzsa a gimnázium második osztályába jár.
• Zsuzsa másodikos népiskolai tanuló.
• A gimnáziumban szép osztálytermek vannak.
• Zsuzsa iskolája kétemeletes.
• Az első emeleten van a zeneterem.
• A gimnáziumban mindenki tanul németet, magyart és horvátot.
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• Néhány szakkörön sportolnak a gyerekek.
• A gyerekek néha kirándulnak.
• Éva és Péter testvérek.
• A tanítás előtt is gyakran találkoznak.
• Szép időben együtt játszanak a kertben.
Írd be a megadott szavakat a fogalomtérképen a megfelelő helyre!

fizikaterem, német, történelem, modern, rajzterem, vonalzó, tornaterem,
matektanár, földrajz, füzet, körző, igazgató

tanterem
zeneterem

könyv

világos
iskola
népiskola
gimnázium

tanár

biológia
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 Olvasd el Móra Ferenc Az én titkaim című szövegét!
1. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal! Figyelj, két szó nem
illik a szövegbe!
barátaimnak, betűk, gömbölyű, iskolába, lát, látom, liba, olvasok, óvodába, szavakból

Ősz óta járok az ______________, ahol mindennap új titokra találok. A sok
titok a könyvemben van.
Ránézek a sorokra. Olyan, mint a fehér
mezőn a fekete szántás. Katonás rendben
betűk állnak. Egyik ______________, mint a
zsemlye, a másik hosszú, mint a
______________ nyaka. Van köztük görbe és
van egyenes.
A szememmel ______________, a fejemmel
megértem, miként lesznek a betűkből szavak,
a ______________ pedig mondatok. Meséket
és verseket ______________ a könyvből.
Levelet írok apámnak, anyámnak meg a
__________________. Aki elolvassa, éppúgy
megérti, mintha a beszédemet hallaná. Ez a legnagyobb tudomány. A
______________ titka. És én ezt a titkot már ismerem.
Móra Ferenc

A teljes szöveget megtalálod a Megoldások címszó alatt.

 Helyesírás
Másold le az alábbi betűsorból az értelmes szavakat!
avmellettptalatthhefelettemöpközöttünkvualattadmtöelőttetekpezittraottkmögöttf
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Nyelvtan
1. A mutató névmás toldalékokkal vagy névutókkal
Das hinweisende Fürwort mit Endungen oder Postpositionen
ezt a könyvet, ebben a könyvben, abba a házba
ez alatt a könyv alatt, …
2. Szorzó számnév / Vervielfachung
-szor/-szer/-ször

háromszor

3. Szóképzés / Wortbildung
a. Hányadikos? -s/-os/-es
másodikos, hetedikes, …
b. Melléknévképző -i / Adjektivbildung mit -i
Felsőőr → felsőőri, iskola → iskolai
4. A névutók személyragozása
Postpositionen mit Personalendungen
mellettem, melletted, …

Mellettem ül Kati.

1. A mutató névmás (ez, az) toldalékokkal vagy névutókkal
A könyv szép.

Ez a könyv szép.

A könyvet ismerem.

Ezt a könyvet ismerem.

A könyvben sok kép van.

Ebben a könyvben sok kép van.

A könyv alatt van a füzet.

Ez alatt a könyv alatt van a ceruza.

A könyv mellett van a toll.

E (!!!) mellett a könyv mellett van a toll.

2. Szorzó számnév: -szor/-szer/-ször
Hányszor? – egyszer, két……, háromszor, ________________, öt……, …
Hány fociedzésed van egy héten? – Kettő.
Hányszor mész fociedzésre egy héten? – Kétszer.
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3. Szóképzés: -s/-os/-es; -i
a. Hányadikos? …-os/-es

A második osztályba járok. = Másodikos vagyok. / Másodikos gimnazista
vagyok.
elsős, második……, harmadik……, negyedikes, ötödikes, hatodikos, hetedik…..,
nyolcadik……, …
b. Melléknévképző: -i

Diese, aus Eigennamen
gebildeten

Felsőőr – felsőőri

Eigenschaftswörter,

Budapest – budapest……

schreiben wir mit kleinen

__________ – grazi
__________ – alsóőri (pl. alsóőri utca)

Anfangsbuchstaben.

iskola – iskola…..
__________ – házi (pl. házi feladat)

4. A névutók személyragozása: mellettem, melletted, …
Az iskolában Éva mellett ülök. Mögöttem ül Zoli, és mellette Péter.
•

•

Hol áll Gábor?

 Zoli és Zsuzsi között.

Van közöttetek sportoló?

 Igen, két sportoló van közöttünk. (~ köztünk)

‚között‘ hat zwei Bedeutungen:
Zoli és Zsuzsi között = zwischen Zoli und Zsuzsi
Két sportoló van közöttünk. = Unter uns gibt es
zwei Sportler.
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Egészítsd ki a táblázatot:

mellett

mögött

előtt

fölött

alatt

között1

én

mellett…

mögöttem

előtt…

fölött…

alattam

közöttem

te

melletted

mögötted

előtted

fölött…

alattad

között…

ő

mellette

mögött…

előtte

fölötte

alatt…

közötte

mi

mellettünk

mögött…

előtt…

fölöttünk

alattunk

közöttünk

ti

mellettetek mögött…

előttetek fölött…

alattatok között…

ők

mellettük

előtt…

alattuk

mögött…

fölöttük

közöttük

Gyakorlatok
1. Egészítsd ki az alábbi szavakat hallás után!
a/á
h______l

t______l

k______r

f______l

h______lom

v______r

j______r

h______rom

v______rr

s______l

k______r

t______l______l

m______lom

s______r

s______k______l

2. Keresd meg a párját!
a. Ez a fiú kedves.

Ich kenne diesen Jungen.

b. Ezt a fiút ismerem.

Ich bin heute bei diesem Jungen.

c. Ennek a fiúnak adom a képet.

Ich gehe heute zu diesem Jungen.

d. Ehhez a fiúhoz megyek ma.

Dieser Junge ist nett.

e. Erről a fiúról beszélek.

Ich gebe diesem Jungen das Bild.

f.

Ich spreche mit diesem Jungen.

Ennél a fiúnál vagyok ma.

g. Ezzel a fiúval beszélek.

1

a.

Ich spreche über diesen Jungen.

között = zwischen; unter (bei Menschen)
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3. Egészítsd ki a mondatokat a megadott mutatónévmással!
A könyvben szép képek vannak. (ez) – Ebben a könyvben szép képek vannak.
A szőke fiút ismerem. (az)
________________________________________________________________
A házban lakik a barátnőm. (az)
________________________________________________________________
A gimnáziumba járok. (ez)
________________________________________________________________

4. Felelj a kérdésekre a megadott szavakkal!
Mit látsz a képen? (ez a ház) – Ezt a házat látom.
a. Mit kérsz? (az a körte)
______________________________________________________________
b. Hol van a könyvtár? (ez az épület)
______________________________________________________________
c. Kihez mész délután? (ez a lány)
______________________________________________________________
d. Hol ebédelünk? (ez az étterem)
______________________________________________________________
e. Kiket ismersz ezen a képen? (ezek a gyerekek)
______________________________________________________________
f. Hova teszed a könyvet? (ez az asztal)
______________________________________________________________
g. Honnan jössz egy órakor? (ez az iskola)
______________________________________________________________

5. Felelj a kérdésekre!
Hányadikos vagy? ____________________________________________
Hányadikos a barátod/barátnőd? _________________________________
Hányadikos Kati? (5.) __________________________________________
Hányadikos Peti? (4.) __________________________________________
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6. Töltsd ki az órarended!

A tantárgyak:
angol, biológia, ének, fizika, földrajz, hittan, magyar, matematika, német, rajz,
számítástechnika, testnevelés, történelem, …
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

7. Beszélgessetek a minta szerint!
•
o
•
o
•
o
•
o
•
o

Hányadikos vagy?
Másodikos.
Hány órád van ma?
Öt.
Hányadik órád a magyar?
Az ötödik.
És hányadik órán írtok dolgozatot?
Az első órán (Az elsőn) németből.
Hányszor van magyarórád egy héten?
Négyszer.

8. Képezz mellékneveket a földrajzi nevekből!
Bécs – bécsi
Pinkafő – ______________________ Salzburg – _________________________
Szombathely – __________________ Kőszeg – __________________________
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9. Fogalmazd meg másképp!
Zoli Felsőőrön lakik. Zoli felsőőri.
Klaus Bécsben él. _______________________________________
Mária Párizsban lakik. ______________________________________

10. Válaszolj a kérdésekre a kép alapján, és írd a képre a gyerekek nevét!
A gyerekek neve Gábor, Jutka, Pali és Péter.
Ki ül melletted, Pali? – Gábor ül mellettem.
Ki áll mögötte? – _____________________________
Ki ül Jutka előtt? –____________________________
Ki áll mögötted, Pali? –________________________
Ki áll Péter mellett? – _________________________
Pali
11. Olvasd el a következő szöveget és állapítsd meg, igazak (I) vagy
hamisak (H) az alábbi kijelentések!
Zoli és Kati már 11 évesek, gimnazisták. Különösen szerdán mennek szívesen
iskolába, mert csak 5 óra van ezen a napon. Az első óra matematika, ezt Zoli
szereti, de Kati nem. Utána történelemóra következik. Ezt Kati szereti, Zoli nem.
A többi órát, a harmadikat, a negyediket és az ötödiket mind a ketten szeretik.
Zoli majdnem minden órán Kati mellett ül, csak a harmadikon, az énekórán nem.
Akkor Zoli Peti mellett ül, Kati meg előttük. A matematikaórán Peti Zoli mögött ül,
és mellette ül Éva.

Zoli gimnazista.
Szerdán 5 órája van.
Kati szereti a matematikát.
Zoli szereti a történelmet.

Zoli és Kati szereti az énekórát.
Kati minden órán Zoli mellett ül.
Zoli az énekórán Peti mellett ül.
Az első órán Peti Éva mellett ül.
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12. Mesélj a tanévkezdésről, az első napokról és az órarendedről!

13. Írj egy e-mailt a barátodnak/barátnődnek az iskoládról és a barátaidról!
(kb. 100 szó)

14. Dolgozz a szótárral!
Mi a következő szavak szótári alakja? Kösd össze a párokat!
Wie lautet die Grundform der folgenden Wörter? Verbinde sie!
főzünk

keres

kerestek

gyerek

táblát

nagymama

gyerekkel

tábla

buszhoz

szekrény

nagymamánál

újság

szekrényről

főz

újságban

polc

polcról

óvoda

óvodába

busz
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Keresd meg a következő szavakat a szótárban! Suche folgende Wörter im
Wörterbuch!
barát

barátom

-r Freund

könyvet
kutyákat
könyvemet
testvéremmel
egyetemre
lovak
vonaton
lánynál

Szavak
magyar

biológia
ének-zene

német
-s Englisch, englisch, -r Engländer,
-e Engländerin
meine Freunde
vorstellen jemandem (jm. D) jemanden
(jn. A)
-e Biologie
-e Musik

fizika
földrajz
hallaná ← hall
hányadik
Hányadikán találkozunk?
igazgató
igazgatónő
kémia
kirándul

-e Physik
-e Geographie
er/sie/es würde es hören
der/die/das Wievielte
Am Wievielten treffen wir uns?
-r Direktor
-e Direktorin
-e Chemie
einen Ausflug machen

kirándulás (-ok, -t, -om, -a)
kórus (-ok, -t, -om, -a)

-r Ausflug
-r Chor

angol
barátaim
bemutat vkinek vkit
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különféle
legnagyobb ← nagy
mindegyik szinten
néha
néptánc (-ok, -ot, -om, -a)
órarend (-ek, -et, -em, -je)
rajz (ok, -ot, -om-, -a)

verschieden
-r/-e/-s Größte, am größten
auf jeder Etage
manchmal
-r Volkstanz
-r Stundenplan
-s Zeichnen (Unterrrichtsfach)
-e Zeichnung
vieles

sok minden
szakkör (-ök, -t, -öm, -e)
tanterem (~termek, ~termet, ~termem,
~terme)
szaktanterem
számítástechnika, informatika
szervez vmit

-e unverbindliche Übung
-s Klassenzimmer

található
találkozik vkivel
tantárgy (-ak, -at, -am, -a)
tart

es befindet sich
sich treffen mit jm. (D)
-r Unterrichtsgegenstand
dauern

testnevelés (-ek, -t, -em, -e)
tetszik vkinek vmi
titkárság (-ok, -ot, -om, -a)
titok (titkok, titkot, titkom, titka), titkaim
torna
történelem (történelmet)
verseny (-ek, -t, -em, -e)

Bewegung und Sport, -e Leibeserziehung
gefallen jm. (D) etw. (N)
-s Sekretariat
-s Geheimnis, meine Geheimnisse
-s Turnen
-e Geschichte
-r Wettbewerb

-r Fachunterrichtsraum
-e EDV, -e Informatik
organisieren etw. (A)

Már tudok …
egy kicsit

jól

nagyon jól

Tudok beszélgetni az iskolámról és az osztályomról.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Tudok összefüggően beszélni az iskolámról és az osztályomról.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Megértem egy osztálytársamat, ha az iskoláról beszél.
egy kicsit
jól

nagyon jól

Tudok írni az iskolámról egy rövid szöveget.
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