Hétfő

2020. március 23-27.
Szerda

Kedd
informatika
Discord

testnevelés
Statikus nyújtógyakorlatok: streching

fizika
Gyakorlás: A nyomás
online felület

testnevelés
Aerob állóképesség fejlesztése
differenciáltan:
futás egyenletes tempóban és gyaloglás
(1 perc futás, 1 perc gyaloglás
váltogatva, 6-7-szer).

testnevelés
Futás feladatokkal (malomkörzések,
oldalazó futás, gallopp szökdelés, hátrafele futás).

technika
Személyes higiénia a kamaszkorban

nyelvtan:
https://zanza.tv/magyar-nyelv/
nyelvi-szintek/mondatreszek-fajtai-i
A videó alatti feladatlap 2. feladata (füzetedben).
Az alanyt és az állítmányt is húzd alá.

történelem
A dualizmus kora
Gyakorlás
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Csütörtök
testnevelés
Koordinációs képességek fejlesztése:
szökdelő iskolák (helyben, haladással,
1-2- és váltott lábbal, taposással,
kombinált szökdelésekkel).
erkölcstan
Alkalmazkodás és önállóság
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_021

matek A
Enyedi Judit
Háromszögek, négyszögek
területének gyakorlása
(online felület)

matek B
Egyenletek grafikus
megoldása
Tk.259-261.
Mf. 102/1,2

Péntek

nyelvtan
tk. 43-45. o.
mf.65./2./a
mf. 66./5./b,c

kémia
Anyagi halmazok, halmazállapotok
Tk.: 118-121 oldal
Mf.: 84-85 oldal
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matek B
matek A
A lineáris függvény
Enyedi Judit
meredeksége
Háromszögek területe
Tk.253-257.
mf 117/1; 118/3; 118/4/a
Mf. 100/1,2,3,

német
Hörverstehen
Tk.: 16/6 Mf.: 19/10

angol
Ismétlés
WB.:46-47.old

irodalom: olvasd végig a héten
Az emlékek őre c. könyvet.
Írj fogalmazást 8-12 mondatban.
Szerinted hogyan folytatódik a történet?

matek A
Eyedi Judit
Négyszöge területe
mf 120/1;2
beadandó mf: 121/4;5

matek B
A lineáris függvény
meredeksége
Tk.253-257.
Tk.256/3 257/6,9
Mf. 101/4,5
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történelem
A sokarcú város :Budapest
TK:57-60 old.
Mf:36-37 old

ének
Óra anyaga: - J. Brahms: 5. magyar tánc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://www.youtube.com/watch?v=ou1LsQukh50
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előkészítő matek

biológia
Mi lesz veled emberiség?
Tk.: 116-118 oldal
Mf.: 45-47 oldal
angol
fogalmazás:
Write a biography
of a famous person
Tk.55.old alapján
beadandó

irodalom
érj végére a könyvnek és
írd meg, küldd el nekem a fogalmazást
(hogyan folytatódik a történet szerinted?)

angol
Time and Numbers
Mf.:1,2,3,
online oktató videó

Rajz
reneszánsz festészet
online felület

angol
unit 6
Time and Numbers
Tk.:58.1,3,5

korrep

német
Textverstehen
Tk.:16/7 Mf.: 19/11,12

angol
Unit 6.
Time and Numbers
Tk.:58.old.1,3,5

biológia
Összefoglalás - Az élőlény környezete
és az életközösségek
Tk.: 100-122 oldal
Mf.: 50-52 oldal

földrajz
Ázsia kultúrái és vallásai
tk. 176-179 mf.94/1 95/2d

fizika
Teszt írása
(online felület)

előkészítő magyar

korrep

Osztályfőnöki
Az előző hét tapasztalatai

német
Wortschatzerweiterung
Mf.: 22-23

angol
Time and
Numbers
Mf.:1,2,3,
oktató videó

testnevelés
Szabadidős játékok: gördeszka/
görkorcsolya

