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Tanóra Tananyag Beadandó 

Hétfő Magyar nyelvtani fejlesztő -  

Magyar irodalom -  

Kedd Magyar nyelvtani 
korrepetálás 

Oldd meg! 
 

Tk. 96./3.b 
 

nem 

Magyar nyelvtan (2 óra) Oldd meg! 
 

Mf. 
127./1.,3. 
128./4.,7. 
131./4. 
133./2. 
 

Segítség: 
A múlt órai füzetjegyzet, az ajánlott videó és a tk.94-99. old. anyaga. 
 

nem 

Csüt. Magyar irodalom Összefoglalás 
 
Tk. 258./ szöveg elolvasása után válaszolj a 258./1., 2., 5.,8. kérdésekre! 
 

nem 

Erkölcstan Olvasd el a példázatot! 
A kőfaragó 

 
Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt önmagával és az életével. Egy 
szép napon, amint mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a 
nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb 
látogatók. 
"Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő" - gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység 
és azt kívánta, hogy bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene ilyen 
szegény kőfaragó módján tengetnie az életét. Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag 
kereskedővé változott. Nagyobb pompa és hatalom vette körül, mint amit valaha álmodni 
mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszerre csak 
egy pompás gyaloghintót vittek el a háza előtt, benne egy magas rangú hivatalnok 

nem 



terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is 
mély meghajlással hódolt a menet előtt. "Milyen hatalmas ez a hivatalnok – gondolta – 
bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!" 
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett hintón cipelték és 
a nép gyűlölte és reszketett tőle, az emberek földig hajoltak előtte, amerre csak járt. A 
nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyú kényelmetlennek érezte a fülledt 
gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a 
hivatalnok létezéséről. "Milyen hatalmas a nap! – gondolta - Bárcsak nap lehetnék!" 
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a 
földművesek átkot szórtak rá. 
Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és a föld közé, így 
a nap sokat vesztett az erejéből. "Milyen hatalmas ez a viharfelhő!" - gondolta. "Bárcsak 
viharfelhő lehetnék!"  
Ezután felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat mindenki kétségbeesésére. 
Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. "Milyen hatalmas a szél!" 
- gondolta. "Bárcsak szél lehetnék!"  
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a házak tetejéről, tövestől csavarta ki a fákat, 
és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszer csak 
nekirohant valaminek, amit bárhogyan is igyekezett elfújni, csak állt rendületlenül. Egy 
hatalmas szikla volt az. "Milyen hatalmas ez a szikla" - gondolta. "Bárcsak szikla 
lehetnék!"  
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogyan ott ált 
egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az 
oldalát. "Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? - kérdi. Letekintett, és mélyen maga 
alatt meglátott egy kőfaragót. Nekünk, embereknek, túl kicsi a hitünk! Ha valami rossz ér 
minket, akkor olyan könnyen feladunk, vagy eldobunk magunktól mindent! Értelmetlen! 
Miért nem bírunk tovább menni az úton?? Vajon mi az oka annak, hogy egy-egy csalódás 
miatt megrekedünk, ott, ahol vagyunk?! 
Nem tudjuk elfogadni a dolgokat, amik megtörténnek, mivel mást akarunk, de milyen 
érdekes, hogy abba soha nem gondolunk bele, hogy talán az nem is lenne olyan jó 
számunkra... De persze mi ragaszkodunk a kicsinyes elképzeléseinkhez, amik a 
boldogságról szólnak, de annyira elvakultak vagyunk, hogy elfelejtjük átélni azokat a 
pillanatokat, amik most, a jelenben történnek meg velünk! 
 

Higgy magadban! Dolgozz kitartással, éld meg az életedet, örülj mindannak, amit 
elértél! 



Péntek Osztályfőnöki Olvasd el, hasznosítsd! 
 
A békák példázata 
 
Egy életre szóló lecke 
 
Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy nagyon magas toronyba 
akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, hogy figyeljék a versenyt és bíztassák a békákat. 
Elkezdődött a verseny, de a nézők közül senki nem hitt abban, hogy egy békának is 
sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. 
Ilyeneket mondogattak: 
"Oh, de fárasztó!!! Sosem fognak feljutni!" 
Vagy: 
"Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas!" 
A békák kezdtek lemaradozni... 
...egyetlenegy kivételével, aki élénken kapaszkodott felfele. 
A nézők kiabáltak: 
"Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni!" 
Egyre több béka gondolta meg magát, s fordult vissza, csak az az egy haladt tovább 
kitartóan. Egyáltalán nem akarta feladni! 
Végül mindenikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas ambícióval és kitartással 
egyedül jutott fel a torony csúcsára! 
Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan sikerült neki az, amit 
mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző odament a békához, s megkérdezte, hogyan 
volt annyi ereje, hogy feljusson a csúcsra. Ekkor derült ki, hogy a győztes béka süket volt! 
 

nem 

 


