
8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 53. óra A magyar nyelv 
története 

classroom 
 

 

Szövegértés - redmenta 

 

Irodalom 66. óra Móricz Zsigmond: Hét 
krajcár 

classroom Móricz Zsigmond: Hét krajcár 
- sutori 
 

 

Matematika 

Témakör: Algebra 

Anyag: Felkészülés a 
témazáró dolgozatra 

Classroom 

Feladat: 

Tk.: 188. oldal 

Tudáspróba 

- 41. feladat első 
részből „a”, „b”, a 
harmadik részből „a”, 
„b, negyedik részből 
„a”, ötödik részből „a”, 
„b, feladatok. 

Füzetbe dolgozz! 

 Az órai munkához 
mindenképpen nézd meg 
(lehetőség szerint 
nyomtasd is ki) a mellékelt 
dokumentumot, mert úgy 
könnyebben tudod az óra 
anyagát elsajátítani. 

 A tananyag megértéséhez 
és a feladatok 

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-ba! 

 

https://redmenta.com/?solve&ks_id=144452453
https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond--1UqqMVD7b2ZVzQ3PWticwbid
https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond--1UqqMVD7b2ZVzQ3PWticwbid


megoldáshoz 
kapcsolódóan nézd meg 
az alábbi videót. 

https://youtu.be/qUbuxjishO
8 

Történelem A Kádár korszak első évei  classroom tk. 115.o, 117o-121.o Google meet online óra: 
péntek 6. óra 

Angol normál Grammar: should classroom 
Tankönyv:47.o. 
Munkafüzet: 38-39.o 

www.redmenta.com 
direktcím:8should  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Hn_fIrM9JYk  

Google meet online óra: 
csütörtök 4. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő:péntek 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű 127-129. óra 
Revision II, Module 5 Test 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interactive Material 

MF. 53. o./A, B, D 

Teszt és Hanganyag a 

Classroomban 

must-might 

Online game 

speaking-modal-verbs-

must-should-have 

Lektori anyag: 

The MR. KRABS Family Tree 

🦀💰 #SpongeBobSaturdays 

Google Meet online órák: 
csütörtök 5. és 6. órák 
Beadandó: Module 5 Test 
Határidő: április 9. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

Célnyelvi civilizáció 27. óra 
History: from the Foundation 
of the State of Hungary to the 
End of the Arpad House 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban  

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Our business project -
előkészítés 

 “Cégalapítás”; dokumentáció 
előkészítése 

Online óra: 
szerda 11.00 óra 
Google Meet 
 

https://youtu.be/qUbuxjishO8
https://youtu.be/qUbuxjishO8
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk
https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk
https://wordwall.net/hu/resource/34090/10a-must-might
https://wordwall.net/hu/resource/11719672/speaking-modal-verbs-must-should-have
https://wordwall.net/hu/resource/11719672/speaking-modal-verbs-must-should-have
https://www.youtube.com/watch?v=qz3J_hGZqrU&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=qz3J_hGZqrU&t=51s


Informatika normál 04.08. Scratch programozás - 
Űrhajós játék 

Classroom  Google meet online óra: 
csütörtök 5. óra 

Fizika 24. óra: Témazáró dolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Témazáró feladatsor 
megoldása, google űrlap  

Beadási határidő:  
2021. április 9. 

Kémia Miből készülnek ruházatunk 
anyagai? 

classroom tk. 48-49. Google Meet: szerda 6.óra 

Biológia tavaszi szünet    

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Location, borders and 
geological features of 
Hungary 

Classroom Prezentáció a Classroomban Feladatok:  
LearningApps (az 
osztályodban megtalálod): 
● Magyarországi és 
kárpátmedencei nagytájak 
● Kárpát-medence 
földtörténete  
Wordwall:  
● Wordwall_1  
● Wordwall_2 
 
Online óra: szerda 11.30 
Google Meet 

Földrajz Témazáró classroom   google űrlap  
szerda 1.óra 

Ének tavaszi szünet  
 

 

Rajz 

Témakör: 
Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Classroom 

Feladat: Árnyfigura 
készítése 

Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

https://wordwall.net/play/485/869/3277
https://wordwall.net/play/1264/813/685


Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

Kutakodj a technikák 
vonatkozásában a neten 
is. 

 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Miért adózunk? classroom pdf űrlap Kitöltés: IV.9.-ig 

Hit- és erkölcstan, etika Tanítások az élet tiszteletéről Classroom interaktív feladatok Határidő: 04.09. 

Természettudományos 
gyakorlatok Biológiai kísérlet 

classroom   

Testnevelés Padgyakorlatok 
Lábizom erősítő gyakorlatok 
Gametime kihívás 

Classroom pdf 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8tFZb9TmFTQ 

https://www.gametime.diakoli
mpia.hu/#/ 

Mozgásnapló leadási 
határideje: április 19. 
Google Meet: szerda 6. óra 

Fejlesztés (Hajni néni) Okosdoboz classroom http://www.okosdoboz.hu/ 
 

 

Fejlesztés (Éva néni) tavaszi szünet    

Mentálhigiéné Védekezés az internetes 
zaklatás ellen 

Classroomkód: 
pdrhfiv 

  

Könyvtár Olvasnivaló, rejtvény, zene Könyvtár classroom: 
krnopka 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8tFZb9TmFTQ
https://www.youtube.com/watch?v=8tFZb9TmFTQ
http://www.okosdoboz.hu/


8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 56. óra A magyar nyelv 
története 

classroom  
Szövegértés - redmenta 

 

Irodalom 
 

65 - 67. óra Móricz Zsigmond: 

Hét krajcár 

 

classroom Móricz Zsigmond: Hét krajcár 
- sutori 
 

Online óra Google Meet: 
április 7., szerda - 11 óra 

Matematika 04.08. Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel 1. 
 
04.09. Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel 2. 

classroom 
Tk. 169.o. 29. a,b 

       170.o. 31. a,b 

Mf. 74. o. 4,5 és 75.o. 6,7 

Online óra: 
csütörtök 1.óra 
péntek 1.óra 
 
Google Meet 

Történelem Tavaszi szünet    

Angol normál Grammar: should classroom 
Tankönyv:47.o. 
Munkafüzet: 38-39.o 

www.redmenta.com  

direktcím:8should 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Hn_fIrM9JYk 

Google meet online óra: 
csütörtök 2. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: péntek 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű Friends and Relationship 
Action 

Classroomban 
To the Top 4 Interaktiv 
material 

Lektori anyag: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qz3J_hGZqrU&t=51s 

Online óra: csütörtök 2. óra 

https://redmenta.com/?solve&ks_id=144452453
https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond--1UqqMVD7b2ZVzQ3PWticwbid
https://www.sutori.com/story/moricz-zsigmond--1UqqMVD7b2ZVzQ3PWticwbid
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk
https://www.youtube.com/watch?v=Hn_fIrM9JYk


Célnyelvi civilizáció Symbols of New Zealand Classroomban 
World countries information 

 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Our business project -
előkészítés 

 “Cégalapítás”; dokumentáció 
előkészítése 

Online óra: 
szerda 10.00 óra 
Google Meet 

Informatika normál 04.09. Scratch programozás - 
Űrhajós játék 

Classroom  Google meet online óra: 
péntek 5. óra 

Fizika 24. óra: Témazáró dolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Témazáró feladatsor 
megoldása, google űrlap  

Beadási határidő:  
2021. április 9. 

Kémia Miből készülnek ruházatunk 
anyagai? 

classroom tk. 48-49. Google Meet: péntek 2.óra 

Természettudományos 
gyakorlatok Biológiai kísérlet 

classroom   

Biológia Összefoglalás: Szabályozás classroom Redmenta összefoglaló 
feladatlap 

Online óra: Google Meet 
szerda 5. óra 
az összefoglaló feladatlap 
egész nap elérhető, órán 
megbeszéljük 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Location, borders and 
geological features of 
Hungary 

Classroom Prezentáció a Classroomban Feladatok:  
LearningApps (az 
osztályodban megtalálod): 
● Magyarországi és 
kárpátmedencei nagytájak 
● Kárpát-medence 
földtörténete  
Wordwall:  
● Wordwall_1  
● Wordwall_2 
 
Online óra: szerda 10.30 
Google Meet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0k50Dxd9XIc&ab_channel=SimplyInfo
https://wordwall.net/play/485/869/3277
https://wordwall.net/play/1264/813/685


Földrajz Témazáró classroom   google űrlap  
szerda 1.óra 

Ének tavaszi szünet  
 

 

Rajz 

Témakör: 
Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Classroom 

Feladat: Árnyfigura 
készítése 

Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

Kutakodj a technikák 
vonatkozásában a neten 
is. 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd el a classroom-ba! 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Miért adózunk? classroom pdf űrlap Kitöltés: IV.9.-ig 

Testnevelés 
Gametime kihívás 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Tanítások az élet tiszteletéről Classroom interaktív feladatok Határidő: 04.09. 

Mentálhigiéné Védekezés az internetes 
zaklatás ellen 

Classroomkód: 
pdrhfiv 

  

Könyvtár Olvasnivalók, rejtvények, 
zene 

Könyvtár classroom: 
krnopka 

  

 

 


