
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Házi dolgozat 

A mai alkalommal újabb, külön feladatot nem adok. Kezdjétek el a házi dolgozathoz az 

anyaggyűjtést, a jegyzetek készítését. 

Figyeljetek a munkátokra, mert nem fogadok el olyan házi dolgozatot, amibe csak a 

Vikipédiáról, vagy más oldalról változtatás nélkül csak átmásolt anyagot tartalmaz. Ez most 

komolyabb munkát, odafigyelést igényel. Az összegyűjtött anyagot egyénileg, saját 

nézőpontotok szerint szerkesszétek össze! 

Jó munkát kívánok! 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: A nagy háború első szakasza (1914-15) 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Villámháborúból állóháború 

1. Hadműveletek: 

1914.: - Nyugati front: aug. elején német támadás indul Belgium, majd Franciaország 

ellen. Cél: Párizs elfoglalása. Szept. elején az antantcsapatok ellentámadást indítottak A 

Marne folyónál, és megállították a németeket. Állóháború alakult ki. (Olyan háború, 

amelyben a frontvonalak mentén a szembenálló felek a lövészárkokba húzódnak, és a 

frontvonal a folyamatos harc ellenére nem mozdul el egyik irányba sem jelentősen.) 

            - Keleti front: Az orosz mozgósítás hamarabb befejeződött, mint azt a 

németek gondolták, így a német hadseregnek többfrontos háborút kellett vívnia. Orosz 

támadás indult Galíciában. Ezt az OMM csapatai megállították, állóháború alakult ki. 

  - Balkáni front: Az OMM nem volt képes elfoglalni Szerbiát, állóháború 

alakult ki. 

Az 1914. évi hadműveletek a német vezetés villámháborús tervének kudarcát hozták. 

Jelentős győzelmet egyik fronton sem sikerült elérniük. 

1915.: - május: Olaszország háborúba lépett az antant oldalán 

           - az OMM az Isonzó folyónál megállította az olasz támadást 

           - szept. Bulgária hadba lépett a központi hatalmak oldalán és az OMM-mel  

  együtt legyőzték Szerbiát 

- Ypernnél a németek bevetették a harci gázt 

      A harc 1915-ben is eldöntetlen maradt, folytatódott az állóháború. Az elhúzódó  

      harc növelte az antant esélyeit. 



2. Az Okostankönyv megadott oldalán görgessetek le, és keressétek meg a lövészárkot 

ábrázoló képet! Figyeljétek meg, milyen részekből állt, hogyan nézett ki! 

Utána nézzétek meg a kép alatti Lövészárok című rövid videót! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_03_015 

 

3. Az Okostankönyv fent megadott oldalán oldjátok meg a következő feladatokat! A 

front két oldalán, Lövészárok, A nagy háború kirobbanása, A nagy háború első 

szakasza 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot. Írásbeli: Oldjátok meg az alábbi linken található feladatot! 

 https://wordwall.net/hu/resource/649805/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/az-els%c5%91-

vil%c3%a1gh%c3%a1bor%c3%ba-kit%c3%b6r%c3%a9se 

 

Etika 

Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Tanítások a szeretetről 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 05.04. 

 

 

 

1. feladat: Olvasd el a szöveget és válaszolj írásban az alatta lévő kérdésre! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_03_015
https://wordwall.net/hu/resource/649805/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/az-els%c5%91-vil%c3%a1gh%c3%a1bor%c3%ba-kit%c3%b6r%c3%a9se
https://wordwall.net/hu/resource/649805/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/az-els%c5%91-vil%c3%a1gh%c3%a1bor%c3%ba-kit%c3%b6r%c3%a9se


  
 Te mit gondolsz erről a cselekedetről? 

 Gyűjtsetek hasonlóan egyszerű ötleteket az elesettek segítésére! 

2. feladat: Olvasd el! 

 

  Tudtad-e? A zsidók és a szamáriaiak évszázadokig ellenségek voltak. Senki azok közül, 

akik Jézus történetét hallgatták, nem számított volna arra, hogy egy szamáriai lesz az, aki 

segít a sérült férfin.  

  Ha Jézus ma neked mondaná el ezt a történetet, szerinted hogyan szólna? Ki lenne az 

összevert ember? Ki lenne az, aki nem állna meg segíteni? Ki lenne az irgalmas utazó, az, 

akitől a legváratlanabb, hogy társa segítségére siet?  

  Találd ki a saját változatod, majd rajzolj képeket, vagy készíts fényképeket! 



  A Biblia nem árulja el, mit tett a férfi, miután Jézus elmondta neki ezt a történetet. 

 

Angol 8.a –      2021.április 27. 

1. Mik ezek a szavak ? Fejtsd meg az anagrammát ! A szavakat írd le a füzetbe fordítással 

együtt! Guess what these words are ! Write and translate them. 

1. chtro 

2. sapcosm 

3. ckaursck 

4. scah 

5. ssppaort 

6. anunsteacrm 

7. edguibkoo 

8. imtetbael 

Tk. 74.old. 1.f. Olvasd el a szöveget és írd ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetedbe ! 

1. host family 

2. really kind 

3. last (ige!) 

4. sailor 

5. sail 

6. guard (ige!) 

7. entrance 

8. prison 

9. side  

10. oyster 

11. port 

Az új szavakat tanuld meg ! 

Válaszolj a Tk. 74 old. 2.feladatban lévő kérdésekre! A kérdést és a választ írd le a füzetbe ! 

Házi feladat: Tk.74.old. 1.f. – fordítsd le írásban La Rochelle szöveget ! 

Határidő: Április 30. 

 

Testnevelés 

Folytatjuk a köredzéseket. Ma is a feladatok elvégzéséhez szükséges összidőt kell visszaküldeni. 

Végezd el a gyakorlatokat – és mérd az időt! 

Seguimos llamando. Incluso hoy en día, se debe devolver el tiempo total necesario para completar las 

tareas. 

Haga los ejercicios y mida el tiempo. 



 

 

Állítsd meg a stoppert és írd fel az eredményt!  

Ponga el cronómetro y anote el resultado. 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 27 info 8a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Rendszerezés: Média 01 

 

Kedves Gyerekek! 



 

Úgy látom, nem ment mindenkinek egyformán jól a médiaismeretek elsajátítása, ezért a végső 

témazáró előtt jöjjön egy kis ismétlés! 

A részleteket a Classroom felületén találjátok: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjg5MTU5NjI3MjQw/details 

Házi feladat: 

A fentiek alapján készítsetek egy néhány perces filmet és kezdjétek meg annak 
szerkesztését és töltsétek fel azt a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.30. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjg5MTU5NjI3MjQw/details

