
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Gyakorlás, szövegértés 

Mivel a tavaszi szünet előtt ez az utolsó „óra”, így természetesen új anyagot nem kell 

feldolgozni, és házi feladatot sem adok. 

Két gyakorló feladatot készítettem nektek. Az egyik szövegértés, a másik pedig egy 

keresztrejtvény, amellyel a nyelvtörténetben eddig megtanult anyagot gyakorolhatjátok. 

Kérem, hogy figyelmesen oldjátok meg a feladatokat! 

A feladatokat a következő linkeken találjátok: 

https://learningapps.org/watch?v=pypp3qx3a20  

https://learningapps.org/watch?v=p1g8iuujn20  

Jó munkát kívánok! 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: A kiegyezés értékelése 

 

1. Ismétlésképpen oldjátok meg az Okostankönyv megadott oldalán a  következő 

feladatokat!  Rejtvény a kiegyezésről 

        Kiegyezési kvíz 

        A kiegyezés magyar szereplői 

        Kiegyezési igaz-hamis 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_02_007 

 

2. Másoljátok le a füzetbe az anyaghoz kapcsolódó vázlatot!  

 

A kiegyezés értékelése 

 

Az egyezséget több magyar politikus is ellenezte. leginkább Kossuth Lajos. Ő a 

kiegyezésben a független magyar állam lehetőségének megszűnését, az ország 

szabadságának a végleges feladását látta. 

A kiegyezés egy reális kompromisszum, ami Magyarország fejlődésének 

lehetőségét hozta. 

 

Ez a tavaszi szünet előtti utolsó óra, ezért most házi feladatot nem adok. 

https://learningapps.org/watch?v=pypp3qx3a20
https://learningapps.org/watch?v=p1g8iuujn20
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_02_007


Testnevelés 

A feladat megnyitása után olvasd el a játék leírását és nézd meg a bemutatót! 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

Ha van lehetőséged okostévé segítségével végezd el, így sokkal élvezetesebb! 

Naponta többször is tesztelheted magad! 

Aki még nem végezte el valamennyi kiosztott feladatot a szünetben még megteheti. Ha kapok 

visszaigazolást, kijavítom a rossz jegyeket! A felülések számát is kérem azoktól, akik még tartoznak 

vele. Ha nem kapok semmit, elégtelent fogok beírni! 

 

 

Después de comenzar la tarea, habrá una sección de texto, si no puede leerla, desplácese por ella 

porque entonces se presentará el juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo 

 

Si tienes la oportunidad de hacerlo con la ayuda de un televisor inteligente, ¡será mucho más 

divertido! 

¡Puedes ponerte a prueba varias veces al día! 

Cualquiera que aún no haya completado todas las tareas asignadas durante el receso aún puede 

hacerlo. ¡Si obtengo confirmación, arreglaré los boletos malos! También pido el número de 

abdominales a los que todavía lo deben. Si no obtengo nada, escribiré insuficiente. 

 

Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Húsvét 

 

Kedves Gyerekek! 

 Közeleg a tavaszi szünet és a Húsvét. Nem lesz más házi feladat, csak megnézni az 

alábbi két videót. Ha megtettétek, küldjétek vissza a feladatot készként megjelölve. 

Kiegészítés: annak viszont van házi feladata,akinek vannak még hiányosságai, bármelyik 

tantárgyból. Ezt a szünet végéig még pótolhatjátok, küldjétek el nekem! Utána mindenki 

osztályzatot fog kapni az eddigi munkájára,amiket leadott. 

 Vigyázzatok magatokra,családtagjaitokra! Ne nagyon menjetek most még társaságba, 

tömegbe, boltokba. Hamarosan eljön majd ennek is az ideje. Remélem... Szabadba,ahol 

nincsenek sokan, kirándulni menni viszont kötelező! Ne "kockuljatok", örüljetek,hogy most 

nem kell leragadnotok a kütyük mellé. Eleget használjátok a digitális oktatás során. Sajnos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=SlW9fwdJuPo
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU


https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw 

Jó pihenést a szünetre! 

Eszter néni 

8.a     2021. március 30 

.1. Fejtsd meg  az anagrammákat és az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

   Próbáld meg önállóan, de ha nem megy, használd „anagram generator” –t  ! 

A megoldásokat írd le a füzetbe ! 

 

A másik anagramma másik file-ban van. 

 

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

What patterns can you see ont he eggs ? How many eggs can you see ? 

https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw
https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


What are their colours ? How does it feel inside the egg ? What is inside the egg ? 

 

 

Határidő : április 8. 

Az informatika a holnapi anyagban lesz elérhető. 


