Tananyag 8.
Földrajz 8.
Két kontinens országa: Oroszország Tk.: 66-69. old.
1. Mi jellemzi Oroszország népességét? (Népsűrűsége, népesség eloszlása, hol
vannak a nagy népesség tömörülések?)
2. Miért az európai területeken összpontosul a gazdasági élet jelentős része?
3. Miért nem fedezi a mezőgazdaság az élelmiszer-szükségletet?
4. Jellemezd a „Moszkva és körzete” iparvidéket az ipartelepítő tényezők figyelembe
vételével!
Válaszaidat „földrajz 8” címszó alatt küld el a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.com
Vizuális kultúra 8.
Érzelmek kifejezése
1. Gondold át, milyen külső vonásokból lehet következtetni egy ember érzelmeire?
2. Keress rá az interneten az „Érzelmek kifejezése az arcon” oldalra! Nézegesd a képeket!
3. Az interneten látható képek megfigyelésével rajzolj egy megelégedettséget, vidámságot
kifejező arcot! A mimikával érzékeltetett hangulatot tónussal erősítsd meg!
Válaszodat és munkádat küld el „vizuális kultúra 8” címszó alatt a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.com
Etika 8.
Munkafeladatok, projekttémák
1. Keress rá egy ismert emberre az interneten, akit korunkban sikeresnek mondhatunk!
2. Keress információkat róla!
3. Fogalmazd meg érzéseidet, véleményedet a választott személy életútjáról!
Milyen célokat tűzhetett ki maga elé? Mit gondolsz, mi kellett a boldogulásához?
Mivel kellett megküzdenie? Mit kellett feláldoznia?

Válaszaidat küld el „etika 8” címszó alatt a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.copm

Fizika 8
Az elektromos áram és elektromos áramkör TK. 16-19 o.
Elolvasni, megtanulni!
Mi az áramforrás, hogy működik egy galvánelem?
Milyen más áramköri elemeket ismersz?
Rajzolj egy olyan áramkört, melyben van áramforrás, kapcsoló és két fogyasztó!

8.a osztály nyelvtan

2020.12.07.-2020.12.11.

Az összetett mondat

Tankönyv: 32.o.

Szóbeli házi feladat: Tk.: 32.
Az alárendelő összetett mondatok Tankönyv 33.o.-34.o.
Szóbeli házi feladat: Tk. 33.o.36.o.
Határidő: 2020. 12.11.

8.a osztály történelem

2020.12.07.-2020.12.11.

12.lecke: 1956. október 23.

Tankönyv: 32.o.

Szóbeli házi feladat: Tk.: 65.o.-69.o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet:5.f.; 6.f. 35.o.
13. lecke: A forradalom győzelme 70.o.-74.o.
Szóbeli házi feladat: Tk. 70-74.o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 2.f.; 3.f.; 38.o.
Határidő: 2020. 12.11.

8.a osztály magyar irodalom

2020.12.07.-2020.12.11.

Milyen volt….; Anna örök
Szóbeli házi feladat: Tk.: 58.o.-59.o.
Írásbeli házi feladat: Tankönyv: Kérdések, Feladatok 59.o. 1.f.; 8.f.
Juhász Gyula Magyar táj, magyar ecsettel 28.o.-29.o.
Szóbeli házi feladat: Munkafüzet: 28.o.-29.o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 7.f.; 8.f.; 59.o.
Határidő:2020.12.11.

Biológia 8.
A vitaminok
1. Nézz utána, milyen szerepe és jelentősége van táplálkozásunkban a
vitaminoknak!
2. - Gyűjts olyan vitaminokat, amelyek zsírban oldódnak!
- Gyűjts vízben oldódó vitaminokat!
3. Mely élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek tartalmaznak: A, B C, D vitamint?
- Írj 2 példát mindegyikre!
4. Ki volt Szent-Györgyi Albert és melyik vitamin felfedezése fűződik a nevéhez?
Válaszaidat küld el „biológia 8” címszó alatt a következő e-mail címre:
czabab.mandi@gmail.com

2.b. 
345,278 . 35 =
2.c. 
21577,16 : 3,8 =
2.d. 
456,235 . 5,4 =

3. Vegyes feladatok a hatványozás körében
3.a. 5
3+ 45. 59 =
3.b. 
0,65 – 73. 78 =
4
3.c. 
48 . (5
+ 4 . 36) =

Ne feledkezzetek meg a műveleti sorrendről! 1. hatványozás 2. szorzás és osztás 3.
összeadás és kivonás (ha nincs zárójel vagy a zárójelen belül)
A válaszokat küldjétek meg e-mailben a madarasziren@freemail.hucímre ! Ha elakadtok,
írjatok!
Jó munkát!
Irén néni

:

Feladatok tesiből 8. osztály!
A hét eleji mozgás legyen lépcsőzés!
Jó lenne, ha ma is meglenne a 2x30 perc mozgás. -Bemelegítés: 15p kocogás vagy
szökdelés -Alapos nyújtás után 4x 8p folyamatos lépcsőre futás le és fel. Akinek nem
áll rendelkezésére sok lépcsőfok az szökdeljen le és fel 100-at négyszer. -50 fekvő,
50 felülés legyen a levezetés.
Akinek erre nincs otthon ezekre lehetősége, kérem írja meg, hogy mit mozgott a mai
nap. Bármilyen megoldás érdekel. Jó munkát!
Technika 8.
A számítógépek a technikai folyamatok irányításában
1. Nézz utána, milyen szerepe van a számítógépeknek a modern irányítástechnikában!
2. Mit jelent a tervezési munka gépesítése?
3. Mit jelent a „CAD” kifejezés?
4. Írd le a „kibernetika” fogalmát!
Válaszaidat „technika 8” címszó alatt a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.com

