
Kedves Mindenki! 

Szaktanáraitok a következő időkereteket javasolják a tantárgyukhoz/tantárgyaikhoz 

kapcsolódó leckék feldolgozására, a feladatok megoldására: 

tanár elérhetőség tantárgy időkeret 1-1 

leckére 

Bagi László tavoktatas.bagilaszlo@gmail.com történelem 30 perc  

Balázs-Bakay 

Tímea 

balazsbakaitimea@gmail.com angol 20-30 perc  

Dancsik 

Tamás 

danzse@gmail.com katolikus hittan 15 perc  

Gyenes Tamás gyenta@gmail.com matematika 30 perc  

Janóné Kispál 

Katalin 
jkkmagyar5@gmail.com 

magyar nyelv 45 perc 

irodalom 60 perc 

(olvasással 

együtt) 

Kis-Hajduné 

Rudics Zita 

khrzhomework@gmail.com angol 40 perc 

Kiss Anita anita740429@gmail.com matematika 30 perc 

Kiss Péter tavokitas2020@gmail.com természetismeret 30 perc 

Kovács 

Zoltánné 

szterzsebet.angol@gmail.com angol 20-30 perc 

Nagyné Doba 

Katalin 
katineni1973@gmail.com 

matematika 30 perc 

ének 30 perc 

Rónyai Éva matekb3@gmail.com informatika 40 perc 

Papp Sándor psanyi62@gmail.com informatika 35 perc 

Ráfiné Gáspár 

Annamária magyarnyelv.irodalom@gmail.com 

magyar nyelv 25 perc 

irodalom 30 perc 

dráma 15 perc 

Szabó 

Mariann 

szmariann.suli@gmail.com rajz 45 perc 

Szabóné 

Gyermán 

Erika 

szgye1109@gmail.com 

magyar nyelv 30 perc 

irodalom 30 perc 

Varjú Attila varju.hittan@gmail.com testnevelés 10 perc 

Versegi Anikó  református hittan 30 perc 

Vida-Szűcs 

Jánosné 

icaneni4a@gmail.com technika 30 perc 

Vida-Szűcs 

Zsuzsanna 

 technika 30 perc 

(Ha a két hiányzó ímélcím is beérkezik, azt is elküldöm.)  

Javaslom, hogy tervezd meg a napi tanulási idődet. Természetesen előfordulhat, hogy egy-egy 

lecke megoldásához több idő kell, vagy kevesebb idő is elég lehet. Figyeld a határidőket is! 

Amit elkészítettél, azt küldd is el mindjárt a megadott elérhetőségre, nehogy ráfelejts!  

Ha számítógépen / laptopon dolgozol, érdemes a füzetfotókat tantárgyanként és dátumozva 

elmenteni, hátha újra kell küldeni. Előfordulhat, hogy véletlenül elütötted az ímélcímet, és 
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valaki másnak „postáztad”. Ilyenkor a szaktanárod jelezni fog, hiszen ő nem kapta meg a 

munkádat. (Én naponta 2-3 „idegen” ímélt kapok „Kedves Ági néni!” megszólítással. Persze 

visszajelzek nekik, hogy Ági nénit más ímélcímen keressék.)  

Javaslat az időbeosztásra 

Ha a napi órarend szerint haladsz, akkor az A heti menetrendet például valahogy így néz ki: 

 

A hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. töri – 30 p  mat. – 30  töri – 30 p hittan – 30 p tesi - 10 

2. tesi – 10 p angol 30 – 40 

p 

irodalom – 30 

30 – 60 p 

mat. – 30 

rajz – 45 p 
3. nyelvtan 

25 – 30 – 45 p 
of- dr. – 15 p 

mat. – 30 nyelvtan 

25 – 30 – 45 p 

4. angol 30 – 40 

p 

term. – 30 p irodalom – 30 

30 – 60 p 

angol 30 – 40 

p 

5. hittan – 30 p ének – 30 tesi – 10 p tesi – 10 p mat. – 30 p  

6. term. – 30 p  tesi - 10 techn. – 30 p inf. – 35-40 p irodalom – 30 

30 – 60 p 

össz. 160 – 180 perc 

(kb. 3 óra)  

115 perc  

(kb. 2 óra) 

160 – 200 perc 165 – 185 p  145 – 185 p  

 

Egyenletes munkával tehát napi 3 órát valószínűleg tanulással fogsz tölteni. Érdemes legalább 

félóránként néhány percre felállni, mozogni, friss levegőt szívni, félidőben (1,5 óra után) 

pedig nagyobbat szusszanni. Így összesen 4 órányi idő telik iskolai feladatokkal és kisebb 

pihenésekkel.  

Természetesen lehet olyan, hogy több tantárgyból is összejönnek a munkásabb, több 

keresgélést, írást igénylő feladatok. Ilyenkor nyilván több időt fogsz a feladatokkal tölteni, de 

bízunk abban, hogy lesznek könnyebb napok is.  

Nagyon fontos, hogy egyetlen hétköznapot se hagyj ki! Ne hagyd felszaporodni a feladatokat!  

Nagy segítség, ha a szüleid, nagyobb testvéred melléd tudnak ülni, ellenőrzik a munkádat. Azt 

kérem, hogy minél több feladatot oldj meg önállóan, és csak akkor kérj segítséget, ha nagyon 

elakadtál. Ebben az esetben egyébként a szaktanárodnak is írhatsz ímélt, biztosan gyorsan fog 

rá válaszolni. (Szinte az egész napot a laptop előtt töltjük.)  

Ha bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, bátran jelezzen. A Skype is lehet egy 

kommunikációs csatorna, amelyen Ráfiné Gáspár Annamária néven meg lehet találni. (De 

lehet, hogy az ímélt előbb észreveszem, mert azt használom sokkal gyakrabban.)  

Kitartást kívánok MINDENKINEK!  

Szentes, 2020. március 23. 

Annamária néni 

 


