
9. g 

IRODALOM 

Kedves Diákjaim! 

Most két hétre kapjátok meg a feladatokat, pontosabban a tavaszi szünet előtti három napra, illetve 

az utána következő háromra. Dátumozom, a könnyebbség kedvéért. 

1. óra 2020. április 7. kedd 

Az új anyag bevezetése: A reformáció százada  TK. 151. o. 

Olvasd el a tankönyvi szöveget! 

Új anyag: Balassi Bálint életrajza TK. 153. o. 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja 

 

2. óra 2020. április 17. péntek 

Új anyag: Hogy Júliára talála, így köszöne néki TK. 154-156. o 

Olvasd el vagy hallgasd meg a költeményt! 

https://www.youtube.com/watch?v=ixidnNC046E 

 

Alaposan tanulmányozd a verset értelmező, magyarázó tankönyvi szöveget! 

 

BEADANDÓ 

1. Készíts egy dolgozatot, számonkérést A reformáció százada című részből és Balassi Bálint 

életrajzából! Kéréseim:  

Változatos, különféle típusú feladatokat találj ki! (pl. igaz-hamis, hibás szöveg javítása, 

párosítás, keresztrejtvény, időrendbe állítás, hiányos szöveg pótlása, kérdések, 

évszámok, fogalommagyarázat) 

5-6 kérdést/feladatot állíts össze! 

Készítsd el a megoldókulcsot is! 

 

2. Hogy Júliára talála… című dalhoz kapcsolódó feladatok. (Minden kérdésre megtalálod a 

választ a 155-156. oldalon.) 

a) Hol, melyik versszakokban alakítja ki a szöveg a vershelyzetet? 

b) Írj két metaforát a 2-3. versszakból! 

c) Mi az ütemhangsúlyos verselés? Mutasd be 2-3 mondatban! 

d) Hogyan viselkedik, mit tesz a férfi a találkozáskor? 

e) Mit gondolsz, örömteli vagy inkább lenéző Júlia mosolya? 

 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 
FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két feladatot egy levélben 

juttassátok el hozzám! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok bele a tantárgy nevét, 

valamint a 4-5. heti beadandó szavakat! 

https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/balassi-balint-portreja
https://www.youtube.com/watch?v=ixidnNC046E


Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 17. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Lenne egy másik kérésem is. Mivel én csak az e-mail-címetek segítségével érlek utol benneteket, 

legyetek szívesek naponta megnézni a leveleiteket. Van, hogy valami miatt visszaküldök egy-egy 

beadandót, s mellékelem a kéréseimet. Meg lehetne oldani, hogy reagáltok ezekre? Nagyon 

kellemetlen, hogy várom tőletek a javítást, a módosítást, a pótlást, s nemhogy ezt nem kapom meg, 

még azt sem, hogy tudomásul vetted ezt a lehetőséget, de nem kívánsz vele élni. Vagy azt, hogy 

megkaptad, s majd igyekszel. Tudom, hogy sokfelé kell alkalmazkodnotok, rengeteg a tennivalótok, 

de könnyebben menne a közös munka, ha jobban figyelnétek rám.   

Előre is köszönöm az együttműködéseteket! 

 

Szép, mosolygós, áldott húsvéti ünnepeket nektek és az egész családotoknak! 

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
 

 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

