
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Játék - Kockapóker 

Időpont: 04.30. péntek 

Feladat: 

Órai munka: (50 pont) Yahtzee - Kockapóker 

Nyissátok ki a könyvet a 169. oldalon! Olvassátok el a KOCKAPÓKER játék szabályait! 

Ha van otthon öt dobókockátok, akkor azzal is lejátszhatjátok a játékot. Érdemes többen játszani, mert így 

sokkal szórakoztatóbb. A játékhoz a táblázatot a munkafüzet 118. oldalán találjátok. 

Ha nincs, akkor játsszátok le online Bill-lel: https://cardgames.io/yahtzee/ 

vagy Bot-tal http://www.playonlinedicegames.com/yahtzee 

Az egy pár és két pár itt kimarad a játékból. 

Ha lejátszottátok, fotózzátok le az eredményt, majd és küldjétek vissza!  

  You - Te Bill 

Ones 1-es (3)   

Twos 2-es (6)   

Threes 3-as (9)   

Fours 4-es (12)   

Fives 5-ös (15)   

Sixes 6-os (18)   

Sum Felső összeg (63)   

Bonus Jutalom   

Three of kind 3 egyforma (drill)   

Four of kind 3 egyforma (póker)   

Full House 3 + 2 egyforma (full)   

Small Straight Kis sor (30)   

Large Straight Nagy sor (40)   

Chance Szemét   

YAHTZEE 5 egyforma (50)   

TOTAL SCORE SZUMMA (összeg)   

 

Házi feladat: nincs 

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 

 

https://cardgames.io/yahtzee/
http://www.playonlinedicegames.com/yahtzee
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


Kémia 8. osztály 2021.04.30. 

Kémia a kertben, Tankönyv: 74-75. oldal 

Olvasd el figyelmesen, majd másold be a füzetedbe az alábbi leckét, majd tanuld is meg! 

43. óra 

Kémia a kertben 

 

1) A kerti növényeink számára szükséges tápanyagokat a talaj trágyázásával tudjuk biztosítani. 

2) A trágya lehet növényi és állati eredetű. A növényi eredetű trágya a komposzt (levágott fű, lehulló 

falevél).  

3) A trágya a földbe kerülve ott lebomlik és olyan vegyületekké alakul (szervetlen vegyületek), 

amelyek a növények számára ismét felhasználhatóak lesznek. 

4) Műtrágyával is lehet a növények számára fontos tápanyagokat pótolni. Nitrogéntartalmú a pétisó, 

foszfortartalmú a szuperfoszfát, káliumtartalmú a kálisó. 

5) A növényvédő szerek a növények kárevőit pusztítják el. Legismertebb a „bordói lé”, amely 

rézgálicot tartalmaz. A növényvédő szerek többsége méreg, ezért tartsd magad távol ezektől! 

6) A kertekben az elhullott növényi részeket szárazan szabad csak elégetni, hogy az égésük során ne 

keletkezzen füst. A füst ugyanis számos egészségre káros anyagot tartalmaz. 

7) Ha a farönkök nem égnek el teljesen, akkor nagy széntartalmú anyag marad vissza ez a faszén. Ez 

meggyújtva sokáig izzik, ezért grillezésre jól használható. 

 
Kérlek, fotózd le a füzetedet és töltsd fel a Classroom-ba! 

Határidő: 2021. május 07. 

Jó munkát kívánok! 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

1. A mai vers gondolatainak könnyebb megértése érdekében ráhangolódásként nézzétek meg a következő 

filmrészletet! 

 
https://videa.hu/videok/film-animacio/sorstalansag-film-nQai65t4oAgEJCih 
 

A film nagyon hosszú, ezért jelöltem ki egy olyan részt belőle, amelyik a tábori életet mutatja be. 

Ez a részlet 1:07:50 –től 1:36:00 –ig tart. Ezt mindenképpen nézzétek meg! Akinek van 

érdeklődése és ideje, természetesen megnézheti az egész filmet. 

 

2. A mai verset a tankönyvben nem találjátok meg, ezért kattintsatok a következő linkre, és olvassátok 

el! 

 

https://videa.hu/videok/film-animacio/sorstalansag-film-nQai65t4oAgEJCih


https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012 

 

3. Az alábbi linkre kattintva hallgassátok meg a verset! 

https://www.youtube.com/watch?v=SlwL1foUTpk 

4. Magyarázat: Az ecloga görög eredetű műfaj. Az ókori görög költészetben az idilli 

pásztorkölteményeket nevezték így. Eredetileg párbeszédes műfaj volt, főként udvarlójeleneteket 

dolgoztak fel. A római költészetben Vergilius írt eclogákat, de a tartalma erősen megváltozott. Nála a 

polgárháborúk, a társadalmi ellentétek, a megbomlott harmónia megmutatásának eszköze lett. 

Radnóti ezt a hagyományt folytatta: az ecloga számára is a háborús borzalmak kifejezőeszköze lett. 

Nyolc eclogát írt. Az ecloga rendkívül tiszta, szabályos formája élesen szemben áll a háború 

káoszával. A költészet őrzi meg Radnóti számára a világ harmóniáját, rendjét. 

 

5. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

 

1. Keletkezése: 1944 júliusában a  Bor melletti Lager Heidenauban írta 

2. Műfaja: ecloga (a szó jelentése: válogatás, szemelvény)   

3. Szerkesztési elve:  

- a költő a maga elé képzelt kedvesnek, Fanninak számol be a tábori életről 

- különböző valóságsíkok váltakoznak a versben: álom és valóság, tábor és otthon, jelen és múlt 

 

Házi feladat: a vers elemzésének megtanulása 

 

 

Angol 8.a –      2021.április 30. 

 

Szövegértés. 

 

Mf. 66.old. 1.f. Olvasd el a szöveget és írd ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetedbe ! 

Vocabulary: 
1. tradition 

2. craft lesson 

3. prepare 

4. sew 

5. seal 

6. skin 

7. skidoo 

8. primary students 

9. secondary students 

10. mother tongue 

Az új szavakat tanuld meg ! 

Válaszolj  kérdésekre! A kérdést és a választ írd le a füzetbe ! 
1. How many schools are there in Carol’s town ? 

2. What do children learn at school ? 

3. What do children do at their art and craft lessons ? 

4. What is Carrol’s mother tongue ? 

5. What’s Carrol’s second language ? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012
https://www.youtube.com/watch?v=SlwL1foUTpk


6. Why are there a lot of posters in Carrol’s classroom ? 

7. Do the children have to wear a uniform ? 

8. How do older children travel to school ? 

9. What’s winter like in Carrol’s town ? 

10. What do the children do after school ? 

Mf. 66.old.: Csináld meg a szöveg után lévő feladatokat ! 

 

Az egész feladatot leosztályozom ! 

 

Határidő: május 5. 

 

 

Technika 

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

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

 
File:   04 30 technika 8a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Villany 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai napon egy olvasólámpát szerelünk össze! 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzI4NjA1MTQyNTEx/details 

 

Házi feladat: 

 

Válaszolj a Classroomban feltett kérdésekre. 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.05.04. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzI4NjA1MTQyNTEx/details

