
1. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. (hétfő) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 14. (kedd) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Összeadás, kivonás 16-ig A tizenhét Számolás 17-ig 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
tk:76/2.4. sz:1.3. 

77/1.2. sz:3. 
Tk:78.79.oldal Munkafüzet:52.oldal 

     

magyar irodalom 

   tananyag: tananyag: 

   Két kecske Iciri-piciri 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Tk:192.o. Tk:193.o. 

   Játékház:58.o. Játékház:59.o. 

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  M,O,Ó írása E írása Gyakorlás 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Vázolólap, Írás 

mf44/1.2.3.4 45/1.2.3. 
Vázolólap, Írás 

mf:46/1.2.3.4.5.6. 
Írás mf:47/1.2.3.4. 

    Szorg:5. 

környezetismeret 

  tananyag:   

  

Gyakorló óra: szituációs 
játékok a 

környezetvédelem 
témakörében 

  

  házi feladat:   

  

Rajzolj a környezet 
füzetedbe egy kézi erővel 

működő háztartási 
eszközt és egy 

elektromos árammal 
működőt. 

  

     

     

      

      



testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Gurulások vízszintes 

hossztengely mentén 
Fogó játékok Labdavezetés haladással 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Bukfencezés, 

palacsintázás szőnyegen, 
ágyon 

Fogócskázz anyával, vagy a 
testvéreddel az udvaron 

Labdázz az udvaron! 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   
Fehér liliomszál című dal, 
hallás utáni megtanulása 

Tk. 49.o. 
 

   házi feladat:  

   
A dal megtanulása 

Tk. 49.o. 
 

     

     

technika 

    tananyag: 

    
Ismerkedés az építődoboz 

elemeivel. Épített 
modellek. 

    házi feladat: 

    
Játék legóval, 

építőkockával. /építés/ 

     

     

rajz 

  tananyag:   

  
A tavasz színei és 

hangulata. Virághozó 
április. Az aranykapu. 

  

  házi feladat:   

  
Az „aranykapu” 

megfestése. 
  

     

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  Összeadás gyakorlása   

     

  házi feladat:   



  Elefántos füzet 46.o.   

     

napközi 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Egészséges életmód 

kialakítása 
Gyógynövények  

fontossága 
A 7 legegészségesebb 

gyümölcs a világon 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Játékfoglalkozás: 

„Most mutasd meg!" 

Kulturális  
foglalkozás:  

Versek és dalok a tavaszról 

Gondolkodtató 
foglalkozás: 
Színkitaláló 

  
Játékfoglalkozás: 

„Most mutasd meg!" 

Kulturális  
foglalkozás:  

Versek és dalok a tavaszról 

Gondolkodtató 
foglalkozás: 
Színkitaláló 

 

  



 

2. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. (hétfő) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 14. (kedd) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Összeadás, kivonás 0-tól 

100-ig 
Kitekintő 

Képességfejlesztés, 
gyakorlás 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tankönyv 88-89. oldal 
Tankönyv 91-91. oldal 

feladatai 
Tankönyv: 92-93. oldal 

     

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  Meddig ér a rigófütty ?  Őri István: Rigóünnep 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Tankönyv 104-105-106. 
oldal, munkafüzet 43. 

oldal feladatai 
 

Vers olvasása, 2 versszak 
lemásolása 

  Írás: üzenetek írása   

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Egy pórázon a gazdival Alma! Alma? 
Szavak és mondatok 

felépítése 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Nyelvtan munkafüzet 53. 

oldal 
Tankönyv: 86-87. oldal Írás munkafüzet 62. oldal 

  Írás munkafüzet 61. oldal   

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Tartásjavító gyakorlatok 
Testséma, testérzékelést 

fejlesztő gyakorlatok 
Tartásjavító torna, gerinc-
mobilizációs gyakorlatok 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

     

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Ismétlés: Már tapsoljunk Virágéknál ég a világ 

   Mély kútba tekintek  

   házi feladat: házi feladat: 



   éneklés, tapsolás éneklés, tapsolás 

   youtube.com youtube.com 

rajz 

   tananyag:  

   
Hangulatok, érzelmek 

kifejezése, vírusok, 
baktériumok karikatúrája 

 

     

   házi feladat:  

   
Mesebeli megszemélyesített 

figurák tervezése 
 

     

BTMN 

  tananyag:   

  
Nyomtatott nagybetűs 

szöveg olvasása 
  

     

  házi feladat:   

  
Én is tudok olvasni 

tk,37.o. 
  

     
 

  



3. osztály 

Tantárgy 

2020. 
április 13. 

(hétfő) 
TAVASZI 
SZÜNET 

2020. 
április 14. 

(kedd) 
TAVASZI 
SZÜNET 

2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  A római számok A testek A téglatest és a kocka 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Munkafüzet: 74.o. Tankönyv:140-141./1.4.f. Tk./142./1.f. 

           okosdoboz.hu Mf. 75-76./1.2.3.4.f. Mf.77.oldal 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  A királyasszony otthona  Sárkány-kút 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Olvasókönyv: 84-85.o.  Olvasókönyv:88-89.o. 

  Mf./44-45.o.  Mf.46./2.3.f. 

magyar nyelvtan 

   tananyag: tananyag: 

   Az igekötős igék helyesírása Írás: Igekötős igék 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Anyanyelv tk.102./1.3.f. Anyanyelv mf.99.o./Igék 

   Mf.88.oldal 3.4. szövegek lemásolása 

fogalmazás 

  tananyag:   

  Vázlat és fogalmazás   

     

  házi feladat:   

  Munkaf.:62-63./1.5.6.f.   

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  

Társtolások és húzások a testi 
erő kihasználásával, társas 

egyensúly- kibillentő 
gyakorlatok 

Célba dobás különböző távolságban és 
különböző magasságban lévő célra.  

Váltóverseny célba dobással. 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

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

L4a3608QHM 
https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c  

https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=-L4a3608QHM&fbclid=IwAR0m_iJuu84i7JgiBqSB4X68MKN81CZQOozMCGxs2_LDT-a0pP5oDYDRuMg
https://www.youtube.com/watch?v=-L4a3608QHM&fbclid=IwAR0m_iJuu84i7JgiBqSB4X68MKN81CZQOozMCGxs2_LDT-a0pP5oDYDRuMg
https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c
https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c


ének-zene 

    tananyag: 

    De szeretnék páva lenni 

     

    házi feladat: 

    Daloskönyvem: 53.o. 

    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  Ajándékkészítés   

     

  házi feladat:   

  Verskeresés az    

  üdvözlőlaphoz   

rajz 

   tananyag:  

   
A szélmalom jellemzőinek, funkcióinak, 

működésének megfigyelése. 
 

     

   házi feladat:  

   Szélforgó tervezése, készítése  

     

BTMN 

  tananyag:   

  
Nyomtatott nagybetűs szöveg 

olvasása 
  

     

  házi feladat:   

  Én is tudok olvasni tk,37.o.   

     

napközi 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Egészséges életmód 

kialakítása 
Gyógynövények  

fontossága 
A 7 legegészségesebb gyümölcs a világon 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Játékfoglalkozás: 

„Most mutasd meg!" 

Kulturális  
foglalkozás:  

Versek és dalok a tavaszról 

Gondolkodtató foglalkozás: 
Színkitaláló 

 

  



 

4. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. 

(hétfő) 
TAVASZI SZÜNET 

2020. április 14. 
(kedd) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Törtek leolvasása ábráról Törtek a mindennapi Gyakorlás- törtek 

   életben  

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

   tankönyv 137.o.14.fel. munkafüzet 64.o.13.14.fel. munkafüzet 64.o. 14. 

  munkafüzet 63. o. 10.11.   tankönyv 137.o.15.a) 

magyar irodalom 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Mátyás kora Mátyás anyja Mátyás király 

  Levelet küldött - Magazin  lakodalma 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  tankönyv 74-75.o. tankönyv 76-77.o. tankönyv 78-79.o. 

  szövegé. mf. 44.o.1.fel.  szövegé. mf. 45.o. 3.4.5. 

magyar nyelvtan 

  tananyag:   

  Felszólítás a mondatban   

     

  házi feladat:   

  tk. 70.o. 1.fel.   

  munkaf. 66.o.4. 68.o. 4.    

környezetismeret 

   tananyag:  

   Az állatok mozgása  

     

   házi feladat:  

   Tk.50-51.oldal  

   Mf.56-57./2.3.4.f.  

etika 

   tananyag:  

   Megismerés  

     

   házi feladat:  

   Az én világom tankönyv  

   64.oldal 4.fel.  

testnevelés 
  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Fogójáték futás feladattal.  
Ügyességi gyakorlatok 

gumilabdával 
Tollaslabda játék.  

Ügyességi gyakorlatok. 



Akadálypálya kialakítása: futás 
bójakerüléssel. 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

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

L4a3608QHM 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=zs_1e7MVEOc  

https://www.youtube.com/ 
watch?v=EMNADyxWbSA&list= 
PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw 

1ONTyyuB&index=6 
 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   Ismétlés: Háry János   

   III.kaland  

   házi feladat:  

   Tk. 46-50.o.  

   youtube.com  

rajz 

    tananyag: 

    Családi ünnepeink 

    jelképei 

    házi feladat: 

    jelképek rajzolása 

     

német 

  tananyag:  tananyag: 

  Die Uhrzeiten1.  Die Uhrzeiten2 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  

https://www.goethe-

verlag.com/book2/HU/ 

HUDE/HUDE010.HTM 

 Tk.:71.o. 

     

BTMN 

  tananyag:   

  Nyomtatott nagybetűs szöveg olvasása   

     

  házi feladat:   

  Én is tudok olvasni tk,37.o.   

     
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-L4a3608QHM&fbclid=IwAR0m_iJuu84i7JgiBqSB4X68MKN81CZQOozMCGxs2_LDT-a0pP5oDYDRuMg
https://www.youtube.com/watch?v=-L4a3608QHM&fbclid=IwAR0m_iJuu84i7JgiBqSB4X68MKN81CZQOozMCGxs2_LDT-a0pP5oDYDRuMg
https://www.youtube.com/watch?v=zs_1e7MVEOc
https://www.youtube.com/watch?v=zs_1e7MVEOc
https://www.youtube.com/%20watch?v=EMNADyxWbSA&list=%20PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw%201ONTyyuB&index=6
https://www.youtube.com/%20watch?v=EMNADyxWbSA&list=%20PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw%201ONTyyuB&index=6
https://www.youtube.com/%20watch?v=EMNADyxWbSA&list=%20PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw%201ONTyyuB&index=6
https://www.youtube.com/%20watch?v=EMNADyxWbSA&list=%20PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw%201ONTyyuB&index=6
https://www.goethe-verlag.com/book2/HU/%20HUDE/HUDE010.HTM
https://www.goethe-verlag.com/book2/HU/%20HUDE/HUDE010.HTM
https://www.goethe-verlag.com/book2/HU/%20HUDE/HUDE010.HTM


 

5. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. (hétfő) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 14. (kedd) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag:  tananyag: 

  Táblázatok, grafikonok  Táblázatok, grafikonok 

  Tk. 178-179. o.  Tk. 178-179. o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tananyag feldolgozása,  Tk. 179.o. 1,2,3,4,5,6. 

  példák értelmezése   

magyar irodalom 

    tananyag: 

    A tékozló fiú 3. 

     

    házi feladat: 

     

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag:  

  Könyvtárhasználat 3. Könyvtárhasználat 4.  

     

  házi feladat: házi feladat:  

     

     

természetismeret 

  tananyag:   

  Fővárosunk, Budapest   

  tk.120-121.   

  házi feladat:   

  mf.128/1.,2.,3.,4.,5.   

  mf.129/7.   

etika 

   tananyag:  

   A konfliktus  

   tk.100-101 oldal  

   házi feladat:  

   

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és gondold 

végig a következő 
fogalmakat: konfliktus, 
megbánás, konfliktus 

elkerülése, érdek védelme! 

 



     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Labdás ügyességi 

gyakorlatok. 

Célbadobás különböző 
távolságban és különböző 
magasságban lévő célra a 

megismert dobásformákkal. 

Labdavezetés egyenes 
irányban megállással. 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Labdás ügyességi 

gyakorlatok. 
Célba dobás, kis méretű 

labdával 
Labdavezetés gyakorlása 

lábbal 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  Gregorián ének 2.   

     

  házi feladat:   

     

     

rajz 

    tananyag: 

    A görög színház 

    tk. 62-63. 

    házi feladat: 

    tk.63.o. feladata 

    érzelemábrázolás, álarc 

német 

  tananyag: tananyag:  

  Minidialoge Sollen- gyakorlás  

     

  házi feladat: házi feladat:  

  Mf.:53/2.f Mf.:54/ 3. f., 54/4. f.  

     

történelem 

   tananyag:  

   
A nyugati keresztény 

császárság Tankönyv: 127 - 
130. oldal 

 

     

   házi feladat:  

   
Munkafüzet: 99. oldal / 1., 2. 

feladat 
 

     
 



 

 

6. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. 

(hétfő) 
TAVASZI SZÜNET 

2020. április 14. 
(kedd) 

TAVASZI SZÜNET 

2020. április 15. 
(szerda) 

2020. április 16. 
(csütörtök) 

2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag:  tananyag: 

  A sokszögek kerülete  A sokszögek kerülete 

  Tk. 136. o.  Tk. 136. o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tananyag feldolgozása,  Tk. 137.o. 1. a,b 

  képletek megtanulása  2./b.,  3./a,b 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  Robinson Crusoe 3.  
Harper Lee: Ne bántsátok a 

feketerigót! 1. 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

     

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag:  

  
Mit tanultunk az 
igenevekről? 3. 

Mit tanultunk az 
igenevekről? 4. 

 

     

  házi feladat: házi feladat:  

     

     

természetismeret 

  tananyag:  tananyag: 

  A kiválasztás  Nemzeti Parkok az Alföld rónáin.  

    
Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti 

Park tk. 90-91. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tk: 130-131. oldal  mf. 79/1.,2.,3., 

  Mf: 124. oldal 6. feladat  mf. 80/4. 

etika 

   tananyag:  

   
Ahol ketten hárman 

összegyűlnek 
 

   tk.102-103 oldal  

   házi feladat:  



   

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és 

gondold végig a következő 
fogalmakat: világ vallás, 
szertartás, szokás, vallási 

közösség, ima! 

 

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag:  

  
Kézilabda. Kapura 

lövések 
Kézilabda. Kapura lövések  

     

  házi feladat: házi feladat:  

  
Kapura lövések 

gyakorlása 
kitámasztással 

Kapura lövések gyakorlása 
felugrással 

 

     

technika 

  tananyag:   

  
Szolgáltatások 
igénybevétele 

  

  Tk. 60-61. oldal   

  házi feladat:   

  
Olvasd el még egyszer a 

leckét! 
  

     

német nyelv 

   tananyag: tananyag: 

   Fragen und Antworten Interviews 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Tk.:66/9.f 

Tk.:66/11.f 
http://wir.eklett.hu/ 

tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-3-
tankonyv/ 

     

történelem 

   tananyag:  

   

Magyarország a napóleoni 
háborúk 

korában  Tankönyv: 144 - 
147. oldal 

 

     

   házi feladat:  

http://wir.eklett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-3-tankonyv/
http://wir.eklett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-3-tankonyv/
http://wir.eklett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-3-tankonyv/


   
Munkafüzet: 97. oldal:2., 

3. feladat 
 

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    A szelektív hulladékgyűjtés 

     

    házi feladat: 

    https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY 

     

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY


 

7. osztály 

Tantárgy 

2020. április 
13. (hétfő) 
TAVASZI 
SZÜNET 

2020. április 
14. (kedd) 
TAVASZI 
SZÜNET 

2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Ismétlés A háromszög és köré írt kör A háromszög és köré írt kör 

  Tk. 171-172. o. TK. 173-174.o. TK. 173-174.o. 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tk. 172.o/4.a,b Tananyag feldolgozása, Tk. 174.o. 1. 

  5.a,c példák ért., szabály tanulása  

magyar 
irodalom 

  tananyag:   

  Kosztolányi: Ozsonna 3.   

     

  házi feladat:   

     

     

magyar 
nyelvtan 

   tananyag:  

   
A birtokos jelző felismerése 

3. 
 

     

   házi feladat:  

     

     

földrajz 

    tananyag: 

    Összefoglalás – Amerika 

    tk.126-157. 

    házi feladat: 

    tk.126-157. 

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Labdarúgás otthon Labdarúgás otthon Labdarúgás otthon 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  https://www.youtube.com/ watch?v=lFgjAfH3TRA 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=lFgjAfH3TRA 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=lFgjAfH3TRA 

     

https://www.youtube.com/%20watch?v=lFgjAfH3TRA
https://www.youtube.com/watch?v=lFgjAfH3TRA
https://www.youtube.com/watch?v=lFgjAfH3TRA
https://www.youtube.com/watch?v=lFgjAfH3TRA
https://www.youtube.com/watch?v=lFgjAfH3TRA


ének-zene 

    tananyag: 

    A zongora 

     

    házi feladat: 

     

     

technika 

   tananyag:  

   
Ruházatunk. ruházati 

üzletek és 
szolgáltatások 

 

   Tk. 94-95. oldal  

   házi feladat:  

   

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és 

gondold végig a következő 
fogalmakat: milyen 
anyagból készülnek 

ruhadarabjaink, 
tulajdonságaik, méretek 

jelölése! 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Ábrázolási rendszerek, vetületi ábrázolás   

   tk.80-81.   

  házi feladat:   

  tk.81/2.a.b.c. feladat   

     

német nyelv 

   tananyag:  

   
Präteritum 

Gyenge igék 
 

     

   házi feladat:  

   Tk.: 125. o. „B” táblázata,  

     

történelem 

   tananyag:  

   
A második világháború 

kezdete   Tankönyv: 180 -

184. oldal 
 

     

   házi feladat:  



   Munkafüzet: 102. oldal/ 2. 
feladat  

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Szituációs játékok:  

    kommunikációs játékok 

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  
A trópusi termelés 

TK. 98-102.o. 
Mf. 61-62.o. 

 

Összefoglalás 
TK. 103-104.o. 
Mf. 63-67.o. 

Témakör: 
TK. 80-102.o. 
Mf. 48-62.o. 

  
Tervezett számonkérés: 

2020.04.17. 
Kahoot 

 

Számonkérés: 
Kahoot 

Tervezett számonkérés: 
2020.04.22. 
Google űrlap 

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Kötelező: 

Mf. 61/1-a. 
 

Kötelező: 
Mf. 67/6,7. 

  

Ajánlott: 
Mf. 61/1-b., 62/2. 

Szorgalmi: 
Mf. 62/3. 

Házi dolgozat: 
A kávéfogyasztás hatásai és következményei az 

emberi szervezetre. 

 

Ajánlott: 
Mf. 63/1., 67/5. 

Szorgalmi: 
A többi feladat 

kémia 

  tananyag:   

  

Kémiai kötések 
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4&list=UUvRK83l-

5b6lTr7G79vgA5g&index=75 

https://www.youtube.com/watch?v=hfzoElr31xw&list=UUvRK83l-
5b6lTr7G79vgA5g&index=20 

  

     

  házi feladat:   

  

Kötelező: 
https://wordwall.net/play/1406/735/819 

https://wordwall.net/play/1406/815/903 
  

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4&list=UUvRK83l-5b6lTr7G79vgA5g&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=kltf7cVQ3d4&list=UUvRK83l-5b6lTr7G79vgA5g&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=hfzoElr31xw&list=UUvRK83l-5b6lTr7G79vgA5g&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=hfzoElr31xw&list=UUvRK83l-5b6lTr7G79vgA5g&index=20
https://wordwall.net/play/1406/735/819
https://wordwall.net/play/1406/815/903


 

8. osztály 

Tantárgy 
2020. április 13. (hétfő) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 14. (kedd) 

TAVASZI SZÜNET 
2020. április 15. (szerda) 2020. április 16. (csütörtök) 2020. április 17. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Keressünk 

összefüggéseket 
Keressünk összefüggéseket Sorozatok 

  Tk. 177-178. o. Tk. 177-178. o. Tk. 177-178. 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  tananyag feldolgozása Tk. 179. o. 2, 3. tananyag, példák feldolg. 

  példák értelmezése  szabály tanulás 

magyar nyelvtan 

   tananyag:  

   
Mit tanultunk a 

nyelvemlékeinkről? 1. 
 

     

   házi feladat:  

     

     

földrajz 

  tananyag:   

  
Az Egyesült Királyság 

földrajza  
  

  tk.170-173.    

  házi feladat:   

  mf.97/1.a.,b.,c., 98/2.   

     

etika 

   tananyag:  

   Tanítások a szeretetről  

   Tk. 104-107. oldal  

   házi feladat:  

   

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és gondold 

végig a következő 
fogalmakat: ateista, vallásos, 

többistenhit! 

 

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Kézilabda. Átadások 

párokban, mozgás közben 
Labdarúgás. Szlalom 

labdavezetés 
Ugróerőt fejlesztő 

szökdelő gyakorlatok 

     



  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Egykezes felső átadások 

gyakorlása 
Labdavezetés gyakorlása 

Szökdelések páros lábon, 
alacsony akadályok fölött 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   Mai magyar zeneszerzők 1.  

     

   házi feladat:  

     

     

technika 

    tananyag: 

    
A környezet hatása 

egészségünkre 

    Tk. 60. oldal 

    házi feladat: 

    

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és 

gondold végig a következő 
fogalmakat: regionális, 

globális, lokális, 
civilizációs ártalmak 

     

rajz 

  tananyag:   

  
Emberábrázolás, 
képsorozatok   

  

  tk.84-85.   

  házi feladat:   

  
rajzolj képsorozatot 

színváltozással 
  

  ötletet találsz itt: tk.85.   

német nyelv 

  tananyag:  tananyag: 

  Die Solidar- AG  Die Solidar- AG 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tk.:84 o. szavak 1.része  Tk.:84.o. szavak 2. része 

     

történelem 

   tananyag:  

   
   A magyar állam 

működése   Tankönyv: 191 
-195. oldal  

 



     

   házi feladat:  

   
Munkafüzet:102.oldal 1., 5., 

6. f ( csak a kistáblázat )  

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Internetnyelv 

     

    házi feladat: 

    
Gondold végig: internet 

szabályrendszere, normái, 
közösségformáló hatása 

     

biológia 

    tananyag: 

    
Hallás és egyensúlyozás 

TK. 95-96.o. 
Mf. 60.o. 

     

    házi feladat: 

    
Kötelező: 

Mf. 60/1-a, 2. 

    
Ajánlott: 

Mf. 60/1-b 

kémia 

  tananyag:   

  

Összefoglalás 
TK. 76-77.o. 
Mf. 80-82.o. 

Témakör: 
TK. 56-75.o. 
Mf. 60-79.o. 

  

  

Számonkérés: 
Kahoot 

Tervezett számonkérés: 
2020.04.20. 
Google űrlap 

  

  házi feladat:   

  
Kötelező: 

Mf. 80/1, 2.; 81/4. 
  

  
Szorgalmi: 

A többi feladat. 
  

 


