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Olvasd el az állításokat! Mit gondolsz, igaz vagy hamis?  

Írd mellé! (I →Kötelességem = meg kell tennem/ meg kell csinálnom 

                  H→Nem kötelességem = nem kell megtennem/ nem kell  

                         megcsinálnom) 

Kötelességem:  

- a hallókészülékemet hordjam, bekapcsoljam.    ____ 

- mindig legyen pénz nálam.    ____ 

- időnként csúnyán beszélni a társaimmal vagy a felnőttekkel.    ____ 

- szorgalmasan tanulni.    ____ 

- fegyelmezetten részt venni az órákon.    ____ 

- a telefonomat bekapcsoltan magamnál tartani.    ____ 

- a társaim tanszereit használni.    ____ 

- az iskolában cigivel kínálni a társaimat.    ____ 

- vigyázni magam, és társaim testi épségére.    ____ 

- bántalmazni másokat.    ____ 
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Megoldókulcs 

Olvasd el az állításokat! Mit gondolsz, igaz vagy hamis?  

Írd mellé! (I →Kötelességem = meg kell tennem/ meg kell csinálnom 

                  H→Nem kötelességem = nem kell megtennem/ nem kell  

                         megcsinálnom) 

Kötelességem:  

- a hallókészülékemet hordjam, bekapcsoljam.    I 

- mindig legyen pénz nálam.    H 

- időnként csúnyán beszélni a társaimmal vagy a felnőttekkel.    H 

- szorgalmasan tanulni.    I 

- fegyelmezetten részt venni az órákon.    I 

- a telefonomat bekapcsoltan magamnál tartani.    H 

- a társaim tanszereit használni.    H 

- az iskolában cigivel kínálni a társaimat.    H 

- vigyázni magam, és társaim testi épségére.    I 

- bántalmazni másokat.    H 
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Az egyes szövegeket tartalmazó feladatok: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Pisti a szünetben labdázik a teremben. ______________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Andinak több figyelmeztetése van. _________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Ottó verekedés közben eltöri a társa karját. __________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Erzsi cigizik az iskolában és megkínálja a társait is. ___________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Bori és Juli sokat beszélgetnek, nem figyelnek a tanórán.  

______________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Robi nem készíti el a házi feladatát. ____________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Megoldókulcs 

Az egyes szövegeket tartalmazó feladatok: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Pisti a szünetben labdázik a teremben.   figyelmeztetés 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Andinak több figyelmeztetése van.   megrovás    

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Ottó verekedés közben eltöri a társa karját.   fegyelmi eljárás 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Erzsi cigizik az iskolában és megkínálja a társait is.   intő 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Bori és Juli sokat beszélgetnek, nem figyelnek a tanórán.   figyelmeztetés 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Olvasd el a mondatot! Szerinted milyen büntetés jár érte? Írd a vonalra! 

(figyelmeztetés, megrovás, intő, fegyelmi eljárás) 

Robi nem készíti el a házi feladatát.   figyelmeztetés 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kötelességek 
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Kötelességek 

 

 

 

 

                                          Kötelességed iskolába járni!  

 

 

 

 

 

Kötelességed óvni, védeni társaid testi épségét! 

Ha látod, ha tudsz róla, hogy valakit bántalmaznak, kérd felnőtt segítségét!  

 

 

 

 

 

Cigaretta, drogok behozatala, fogyasztása, kínálása az iskola egész területén 

tilos!  

 

 

 

 

 

Kötelességed vigyázni az iskola felszereléseire, tisztaságára! 

 

 

 
 


