
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A jegyzetelés 

A mai alkalommal egy olyan szövegtípussal kell foglalkoznotok, aminek az ismerete és a 

megfelelő használata nagymértékben megkönnyítheti a tanulást. Ez pedig a jegyzetelés. 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Jegyzetelés 

 

1. A jegyzetelés lényegkiemelő és tömörített emlékeztető magunknak. 

 

2. Jegyzetelni lehet a hallott és az írott szöveget is. 

 

3. Írott szövegből anyaggyűjtés, tanulás kapcsán szoktunk jegyzeteket készíteni. 

 

4. Módszerek, lépések: -    Olvasd el figyelmesen az egész szöveget legalább  

                egyszer! 

- Ha van benne olyan szó, kifejezés, amit nem értettél, 

annak nézd meg a jelentésé! 

- Olvasd el, és értelmezd a szöveget bekezdésenként! 

- A jegyzeteléskor minden gondolat, téma külön sorban 

kezdődjön! 

- Használj rövidítéseket a gyorsaság kedvéért! 

- Használj szimbólumokat, jeleket, egyszerű ábrákat, 

melyek segítenek felidézni a szöveget! 

- Alkalmazhatsz színes kiemeléseket is. 

 

2. Gyakorlásképpen keressétek meg az Okostankönyv alábbi oldalán a Jelek 

jegyzeteléshez és a Jegyzetfejtés című feladatokat, és oldjátok meg! 

 
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_006 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot! Írásbeli: Olvassátok el az Okostankönyv alábbi oldalán 

lévő szöveget (az egész oldalt), és készítsetek belőle jegyzetet! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_06_004 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_06_004


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Önkényuralom, kiegyezés, millennium - összefoglalás 

 

A mai alkalommal az elmúlt néhány óra anyagát kell összefoglalnotok ismétléssel és gyakorló 

feladatok megoldásával. 

1. Ismételjétek át a füzetből a következő leckék anyagát! 

Önkényuralom – A Bach-rendszer 

Kiegyezés, dualista állam 

A kiegyezés értékelése 

A sokarcú város: Budapest 

 

2. Oldjátok meg az alábbi gyakorló feladatokat figyelmesen! 

https://wordwall.net/hu/resource/456538/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualista-%c3%a1llam-

jellemz%c3%b6 

https://wordwall.net/hu/resource/555981/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus-

millenniumtudom%c3%a1ny-%c3%a9s-kult%c3%bara 

https://wordwall.net/hu/resource/727423/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/391294/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/8408945/dualizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/391259/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/391061/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/638535/dualizmus-rendszere 

Az Okostankönyv alábbi oldalán pedig keressétek és oldjátok meg az Események időrendje az 

önkényuralom időszakában, A 19. század második felének portréi és a Feladatsor a kiegyezés 

és a dualizmus korának időszakából című feladatokat! 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_02_osszefoglalas 

 

A témazáró feladatlapot csütörtökön fogjátok megírni.  

Sikeres felkészülést kívánok! 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/456538/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualista-%c3%a1llam-jellemz%c3%b6
https://wordwall.net/hu/resource/456538/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualista-%c3%a1llam-jellemz%c3%b6
https://wordwall.net/hu/resource/555981/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus-millenniumtudom%c3%a1ny-%c3%a9s-kult%c3%bara
https://wordwall.net/hu/resource/555981/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus-millenniumtudom%c3%a1ny-%c3%a9s-kult%c3%bara
https://wordwall.net/hu/resource/727423/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus
https://wordwall.net/hu/resource/391294/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus
https://wordwall.net/hu/resource/8408945/dualizmus
https://wordwall.net/hu/resource/391259/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus
https://wordwall.net/hu/resource/391061/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/dualizmus
https://wordwall.net/hu/resource/638535/dualizmus-rendszere
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_02_osszefoglalas


Testnevelés 

 

A tözsizmok erősítésére mindig nagy hangsúlyt kell fektetni! Ne hanyagold el, hiszen a 

tartóizmok adják a vázunk alapját.  

Ha ezek nincsenek megfelelő állapotban, akkor a nagyobb, felületes izmokat sem fogod tudni 

rendesen megerősíteni.   

https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287

w&index=8 

Végezzétek el ezt a törzserősítő edzést, akár heti rendszerességgel, mindössze 10 percet vesz 

igénybe!   

 

¡Siempre se debe poner gran énfasis en el fortalecimiento de los músculos! No lo descuide, ya 

que los músculos de soporte forman la base de nuestro esqueleto.  

Si estos no están en las condiciones adecuadas, tampoco podrá fortalecer adecuadamente los 

músculos superficiales más grandes.  

https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287

w&index=8 

¡Haz este entrenamiento de fuerza, incluso semanalmente, en solo 10 minutos! 

 

Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Húsvét 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.20. 

Kedves Gyerekek! 

Küldök néhány feladatot, ami még a Húsvéthoz kötődik. Jó munkát!  

 

1. feladat: 

  Írd le, mit ünneplünk Húsvétkor! 

2. feladat:  

https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287w&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287w&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287w&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7IJPt7yCukU&list=RDCMUCrhfPaf9kHscvHXdSAt287w&index=8


 Nézz utána az alábbi  húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó eseményeknek, szokásoknak! 

Írj rövid ismertetőt róla! 

 - Virágvasárnap 

 - Nagyhét, nagyböjt 

 - Nagypéntek 

 - Nagyszombat 

Szorgalmi ötösért: Nézz utána, más országokban / pl. Görögország, Olaszország, egyéb/ mi a 

szokás Húsvétkor! Írhatsz a jelképekről ételekről is. 

 

Angol 8.a     2021. április 13 

. 

1.Írd le az alábbi szavakat a szótárfüzetbe fordítással együtt! 

 

Down Under 

pipsqueak 

once 

fan 

watch out 

trouble 

A szavakat tanuld meg ! 

Olvasd el aTk.68- 69.oldalon lévő szöveget 

A 2.f. lévő kérdéseket másold le a füzetbe és válaszolj rájuk (teljes mondattal). 

A 3.f.-ban döntsd el hogy a mondat igaz vagy hamis! 

 

Házi feladat : Tk. 67.old. 6., 7., 8. 

Határidő : április 16. 

 

INFORMATIKA 

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

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

 



File:   04 13 info 8a GCR 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Vágás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Ha már elkészültek a filmek, kezdjük meg a feldolgozást. 

Most első alkalommal vágni fogunk megtanulni. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzIyNzQ3Njg3MDYy/details 

Házi feladat: 

Töltsétek fel a classroomba az elkészült anyagokat! 
 
Határidő:  2021.04.15. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzIyNzQ3Njg3MDYy/details

