
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: József Attila élete, költészete - részösszefoglalás 

1. Az alábbi linken egy diafilmet találtok József Attila életéről, költészetéről. Nézzétek 

meg nagyon figyelmesen a filmet, mert a második pontban leírt kérdésekre írásban 

válaszolnotok kell a film alapján! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0 

 

2. Válaszoljatok írásban a következő kérdésekre! Minden kérdésre elhangzik vagy látható 

a válasz a filmben. A válaszokat írhatjátok a füzetbe, de lehet géppel dokumentumba is, 

és úgy feltölteni a Classroomba. 

Kérdések: 

1. Hol van József Attila szülőháza? (utca, házszám is) 

2. Hol van a nevelőszülök háza? (a település neve kell) 

3. Hány éves volt, amikor kitört a világháború? 

4. Mikor halt meg az édesanyja? 

5. Kinek az illusztrációját láthatod a Mama című vers meghallgatásakor? 

6. Ki írta a Szépség koldusa című kötetének előszavát? 

7. Hogy hívták József Attila testvéreit? 

8. Mi volt utolsó verseskötetének címe? 

9. Mikor jelent meg? 

10. Melyik folyóiratnak lett a szerkesztője 1936-ban? 

11. Hol temették el? (település neve) 

 

Ez egy osztályozandó házi feladat! Tehát feltétlenül készítsétek el határidőre! 

 

03 30 info 8a  

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

Téma:   Vörösmarty project: házi dolgozat 

Kedves Gyerekek! 

Az elmúlt hetekben gyűjtéseket végeztünk Vörösmarty Mihály életéről és munkásságáról, 
valamint áttekintettük, hogyan lehet a PowerPoint programmal bemutatót készíteni. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0


https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MjgxMTAwOTM5NTA3/details 

  

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 

a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 

jelszavaddal! 

A hozzáférés kérése helyett a felhasználó váltás gombra kell 

kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat! 

Házi feladat:  

A házi dolgozatot töltsétek fel a Classroomba! 

FIGYELEM! Szeretném felhívni a figyelmet a HATÁRIDŐ pontos betartására, ugyanis a 
határidőt követő napon mindenki jegyet kap a munkájára! 

Határidő: 2021.04.07. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Testnevelés 

Húsvétra játékos feladatot kaptok. 
A feladat megnyitása után olvasd el a játék leírását és nézd meg a bemutatót! 

https://www.youtube.com/watch?v=leeOx_WOv90 

 
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! 
 
 
Se le dará una tarea lúdica para la Pascua. 
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=leeOx_WOv90 

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

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MjgxMTAwOTM5NTA3/details
http://vmaibp.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=leeOx_WOv90
https://www.youtube.com/watch?v=leeOx_WOv90


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. 
 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 31 info 8a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Média: Videószerkesztő 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Mai alkalommal egy új témakört nyitunk meg. 

Technika órán találkozhattatok már több filmmel, amit én készítettem a legegyszerűbb szerkesztővel. 

A témakör végére érve, ti is képesek lesztek hasonló filmek készítésére, szerkesztésére. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzA5NDQ5NTQ4NzQ3/details 

 

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 

a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 

jelszavaddal! 

A hozzáférés kérése helyett a felhasználó váltás gombra kell 

kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat! 

Házi feladat: 

Írjátok le, hogy milyen témában készítettétek a felvételt és adjatok a projectnek egy munkacímet. 

 

A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 

 
Határidő:  2021.04.07. 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzA5NDQ5NTQ4NzQ3/details
http://vmaibp.hu/


Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Gyakorlás: lineáris függvények  

Időpont: 03.31. szerda 

Feladat: 

 

Órai munka:  

Oldjátok meg a tankockákat! 

https://learningapps.org/18719979 

Ha mind az öt feladat kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Házi feladat: nincs 

 

Békés Húsvéti Ünnepeket! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf 

 

 

Biológia 

(Ezt az órai vázlatot másoljátok le a füzetetekbe!) 
 

https://learningapps.org/18719979
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


35. óra 

Vérkeringésünk  
 

A keringési rendszer összeköti egymással a szerveket, biztosítja köztük az anyagforgalmat. A 

keringési rendszerünk központja a szív. 

Az ember keringési rendszerét gazdagon elágazó és önmagába visszatérő csőhálózat alkotja, 

amelyet érrendszernek nevezünk. Az erekben áramló testfolyadék, a vér szállítja az anyagokat. 

A vért a szív pumpáló működése tartja mozgásban. 

 

A link egy 2 perces film, nyissátok meg! Fontos! A keringésről szóló rész szövegét 

másoljátok ki (a vázlat folytatásaként) és a szívciklus részt elég, ha figyelmesen nézitek és 

hallgatjátok.  

A szív: 

https://www.youtube.com/watch?v=dzgs-_fhQ0A 

 

A vázlatot a vérkörök és a nyirokrendszer szövegével folytassátok! 

 

A vérkörök: (TK.: 79. oldal 4. ábra) 

A nagyvérkör verőerei (artéria): 

A nagyvérkör artériás része a szívből az oxigénben gazdag vért szállítja a sejtekhez. A 

nagyvérkör a szív bal kamrájából indul, innen a legnagyobb ér lép ki az, aorta. 

A nagyvérkör gyűjtőerei (véna): 

A nagyvérkör vénás rendszere a sejtektől hajszálérrendszerrel indul és fokozatosan egyre 

nagyobb vénákba egyesülnek, majd a szív jobb pitvarába ömlik.  

A kisvérkör: 

A kisvérkör a jobb kamrából indul, innen kilép a tüdőverőér (szén-dioxidban dús vért szállít), 

amely két ágra oszlik (jobb és bal ág), belép a tüdőbe és a hörgőágakat kísérve egyre kisebb 

erekre oszlik, a végágak a tüdőhólyagocskák falát behálózó hajszálerek. Itt megtörténik a 

gázcsere (CO2 leadása, O2 felvétele), majd a hajszálerek összeszedődnek négy tüdővénává 

(friss oxigénben gazdag vért szállítanak), amelyek a bal pitvarba lépnek be. 

 

A nyirokrendszer: 

A nyirokrendszer az egész testet behálózó nyirokerekből áll. A nyirokerek mentén kisebb-

nagyobb nyirokcsomók, nyirokszervek vannak.  

A nyirokcsomók, nyirokszervek egyes gyulladásos betegségek, fertőzések esetén 

megduzzadnak, tapinthatóvá válnak, érintésük fájdalmas lehet. 

Nyirokszerv: mandula, lép – legnagyobb nyirokszervünk és egyúttal vérraktár is.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzgs-_fhQ0A


 

Házi feladat:  

Fotót kérek a vázlatról! A vázlat megírása és tanulása!  

Tk: 78-80. oldal olvasása 

 

Akinek bármilyen kérdése van a feladatokkal kapcsolatban a következő e-mail címre küldjétek: 

tandrea@vmai.hu 

 

                           KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!!! 

                                                                                                                          

Vigyázzatok magatokra!! 

Andi néni 

 

mailto:tandrea@vmai.hu

