Kedves 8. osztály!
Mostantól egyszerre megadom az egész heti feladatokat. Nem kell egy nap alatt megoldanod!
Órarend szerinti napon elég, ha foglalkozol vele, a lényeg, hogy péntekig igyekezz elküldeni minden
feladatot! További jó munkát és jó egészséget kívánok!

2020.04.27.
8. oszt. nyelvtan
Téma: Ritkább szóalkotásmódok
https://www.youtube.com/watch?v=s7oXCO4NjvQ&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=ALvLpOXKTgE&t=271s – nézd meg az oktató tananyagokat!
Egy kis játék és gyakorlás:
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1027
Alkoss szóláncot összetett szavakból a meghatározások megfejtésének segítségével!
(Válassz az 5 szólánc közül kettőt, és oldd meg! Egy kis segítség:
1. szaloncukor-cukorbeteg-beteglap-lapszél…)
1.: a karácsonyfát díszítő édesség – cukorbajban szenvedő ember – a kórházban, a betegágyon a
beteg kezelésének menetét feltüntető papír – a nyomtatott lap oldalán lévő üres rész – kárt okozó
viharos erejű légmozgás – a néphit szerint a bajt előre jelző állat – a madár éneke
2.: a hangversenyt vezető művész – főzésben a szakma legjobbja – ételrecepteket tartalmazó könyv –
könyveknél használt olvasójel – pisztolyból kilőtt, színes fényű jel
3.: puhán író íróeszköz – írószerek tárolására alkalmas doboz – valaminek a rögzítésére szolgáló
vastag és erős spárga – vízszintesen kifeszített huzalon végzett cirkuszi mutatvány – táncokra oktató
intézmény – játékra, sportolásra is alkalmas, bekerített terület
4.: gerendán, korláton végzett gyakorlatok sportága – a testnevelés órán felsorakozó tanulók alkotják
– több fegyverből egyszerre leadott lövések – tüzet “evő” artista – a táplálékot továbbító szervünk
5.: a felső végtag csontjának sérülése – a felszín elmozdulását mutatja földrengéskor – a vonalak közé
eső rész hangjegyírásnál – különböző szervek, testületek tevékenységének rendszere – jellegzetes
mód, ahogyan valaki az életét éli

2020.04.30.
8. oszt. nyelvtan
Téma: Helyesírási gyakorlatok

1. Javítsd ki a 6 helytelenül írt szót! Írd le helyesen mind a hatot, majd alkoss velük
egy-egy mondatot!
költség, halljuk, roskenyér, tanítja, vasdarab, éjjenek, fatypont, zöldelljenek, talpal,
édesanyja, fejdzsd le róla, község, lehunyja, lengyár, aggyuk, találjátok, bánnyák
2. Húzd alá a helyesen írt szóalakokat! Foglald mondatba a helyes szavakat!
alul / alúl; belül / belűl; mögűl / mögül; túl / tul; rosszul / rosszúl

