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Ebben az évben is 

megrendezésre került 

az október 23-i ünnep-

ség, amely a 8. a osz-

tály diákjainak  

előadásával került 

megrendezésre, rajtuk 

kívül még néhányan 

szerepeltek a fölsősök 

közül. 

Igazán nagy beleéléssel és komolysággal adták 

elő az 1956-os eseményeket. A rengeteg próba 

nem véletlenül volt, hiszen most a kalocsai szín-

házba tartottuk az ünnepséget, ahol ott volt a vá-

ros színe-java. 

 Ennek megfelelően diáktársaink gyönyörű verseik-

kel és dalaikkal nagyon színvonalas előadásban 

részesítettek minket! 

Október 23-i ünnepség 

Készítette: Kovács Katalin 8.b   

Az Adventi gyertyagyújtással 

fejezzük ki a várakozást a 

karácsonyi ünnepekig. 

Erre iskolánkban is évek óta sor kerül, mint ahogy 

ebben az évben is. 

Négy hétfőn keresztül első órában, mindnyájan ki-

csik és nagyok összegyűlünk a folyosón és diáktár-

saink verses és zenés produkcióval fejezik ki az 

ünnepek lényegét és fontosságát. 

Véleményem szerint is ez egy nagyon jó program 

az iskolánkban, mert abban a kis időben is éreztetik 

velünk, hogy menyire fontos és lényeges ez a sze-

retetteljes ünnep. 

ADVENT 

Készítette: Kovács Katalin 8.b   

Sulihírek 



  

  

 

 Éva néni ezt mondta: szeretni valóak, de 

picit óvodások és aranyosak.  

 Zsuzsa néni ezt mondta: kedve-

sek, ragaszkodóak. Beszéde-

sek,néhányan nehezen tűrik a sza-

bályokat. 

Új elsőseink 

 Új elsőseink nagyon várták a sulit. 

Megkérdeztem a gyerekeket hogy 

mi a kedvenc tantárgyuk? A matek 

(a legtöbbjük ezt válaszolta). Nekik a 

matekot még játékosan tanítják. Ta-

nár nénijüket nagyon szeretik. 

 Kicsit meg oviban érzik magukat, de lassan 

majd megszokják, hogy már suliba járnak.  Készítette: Kovács Mariann 7.a 

A hónap diákreceptje 

Hozzávalók 

Készítette: Szabó Áron Timóteus és Bagó Patrik  5.a  

30 dekagramm liszt 

15 dekagramm vaj 

1 csipet só 

12 dekagramm krémsajt 

2 evőkanál tejföl 

1 darab tojás 

5 evőkanál porcukor 

A töltelékhez: 

0,75 deciliter tejszín 

6 dekagramm cukor 

2,5 deciliter sárgabaracklekvár 

1 csomag csokoládés pudingpor 

10 dekagramm felaprított étcsokoládé 

Sziasztok, most én vagyok a soron a hónap diákreceptjé-

ben (jaj, csak az Áront ne!). Biztosan szeretnétek suli 

után összedobni egy kis finom apró sütit karácsonyra, 

adventra! Akkor kezdjünk is hozzá! 

 
1. Morzsoljuk össze a lisztet a vajjal, majd adjuk hozzá a 
sót. A krémsajtot keverjük simára a tejföllel, a tojás sárgájával és a cu-
korral. Adjuk a vajas liszthez, és gyúrjuk rugalmas tésztává. Lefedve 

pihentessük a hűtőben 45 percig. 

 

2. A töltelékhez forraljuk fel a tejszínt a cukorral. Keverjük simára a 
lekvárt a pudingporral, majd adjuk a tejszínhez, és főzzük sűrűre. 
Hagyjuk kissé kihűlni, majd olvasszuk fel benne a csokoládét. 

 

3. Osszuk a tésztát négy részre, és nyújtsuk őket 20 cm-es körökké. Az 

egyik lapot kenjük meg a töltelék felével úgy, hogy a tészta peremén 
0,5 cm üresen maradjon. Itt kenjük meg a felvert tojásfehérjével. He-
lyezzünk rá egy másik tésztalapot, és nyomkodjuk össze őket. Vágjuk 
8 cikkre a kört, és tekerjük fel a cikkeket kiflivé. A megmaradt tészta-

lapokból és töltelékből készítsünk ugyanígy még 8 kiflit, és süssük 
őket a 180 fokra előmelegített sütőben 20 percig. 

Elkészítése CSOKIS FALATKÁK 



Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünne-

pének tartotta. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják 

számon Jézus születésének.  

Talán ezért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz 

húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor 

van a téli évforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai keresztények ezen a napon a kötelező 

Mithrász - ünnep helyett Jézus születését ünnepelték. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsi-

nat határozata értelmében Jézus krisztus földi születésének emléknapja:  

az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföldi ünnepe, bár a Bibliában 

nincs említés vagy utalás hasonló szokásra. 

A Karácsony szent ünnep, amelyben Jé-

zus Krisztus születésére emlékezünk. 

Készítette: Farkas Henrietta  7.a 



  

  

 

 Biztos halottatok már a Wellhelloról. Ők egy együttes. A zenekar 2 sze-

mélyből áll.  

 

 Wellhello 

 
Kattints  ide és meghallgathatod pár zenéjüket: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6twcYr9wpw 
https://www.youtube.com/watch?v=2SAAXj8dRho 
https://www.youtube.com/watch?v=gDAQ5hUUzRo 

https://www.youtube.com/watch?v=l5RjTu7l3zs 

https://www.youtube.com/watch?v=HUp0WTVi55Y&list=RDl5RjTu7l3zs&index=3 

 Készítette: Kovács Mariann 

  

A film 
arról szól, hogy Joe-tól megvonják a banán kereske-
delmet, mert nincs engedélye. 

Egy klasszikus!!! 
 Szívesen ajánlom nektek ezt a filmet, mert szinte meg-
unhatatlan. És hogy melyik filmről beszélek? Hát Bud 
Spencer 1982-ben készített vígjátékáról, a „banános 

Joe” című filmről. 

 

Ezért 

Joe sok 

megpróbáltatáson megy keresztül és még a had-

seregbe is besorozzák. De végül megszerzi az 

engedélyt és visszaáll a régi kerékvágásba 

az élete. 

 Készítette: Szalai Andor 7.a 

Csak a zene 

Filmajánló 

https://www.youtube.com/watch?v=l6twcYr9wpw
https://www.youtube.com/watch?v=2SAAXj8dRho
https://www.youtube.com/watch?v=gDAQ5hUUzRo
https://www.youtube.com/watch?v=l5RjTu7l3zs
https://www.youtube.com/watch?v=HUp0WTVi55Y&list=RDl5RjTu7l3zs&index=3


  

Az A Szentháromság téren szabadon áll a kétemele-

tes, nyeregtetős épület, mely a magyarországi "U" 

alaprajzú kastélyok jellegzetes elrendezését követi. 

Helyén hosszú évszázadokig a kalocsai vár állt, 

amelyben az érsekek is laktak. Gróf Batthyány Jó-

zsef érsek az épületet leromboltatta, maradványait 

beépíttette a ma is álló, barokk stílusú palotába, me-

lyet 1775-ben kezdtek el építeni. A palota kápolnáját 

és dísztermét Maulbertsch freskói 

díszítik. 

A palota dísztermében áll Liszt 

Ferenc zongorája, amelyen 

több hangversenyt is adott itt. 

Az Érseki Palota 

Tudod-e Kalocsáról? 

2. rész 

Az Érseki  Palota  keleti  szárnyában található Patachich-
terem Kalocsa és a Dél-alföldi régió egyik fontos  idegenfor-
galmi  látványossága. Pompás barokk környezetben találha-
tó a Kárpát-medence, és egyben Magyarország legnagyobb 
egyházi könyvtára, a Főszékesegyházi Könyvtár, melyben 
160 000 kötetet őriznek. A gyűjtemény ritkaságai közül érde-
mes kiemelni a 60 kódexet, az 508 ősnyomtatványt, a 11. 
századból való hártya kéziratot, a 13. században készült 
Philosophia     Aristotelist, egy kéziratos naplót 1483-ból, il-
letve a Luther Márton által használt – és szignált – Bibliát. 

 

Készítette:  Kovács Mariann 7.b 

Ezen az oldalon olvashatsz róla részletesen: 

http://www.asztrik.hu/ 

http://www.asztrik.hu/


  

Biztos mindenki hallott a 

halloween-ről.  

Október 31. éjszakáján több országba a gye-

rekek beöltöznek félelmetes boszorkánynak, 

szellemnek, múmiának és elmennek csokit 

gyűjteni. Az emberek feldíszítik a házukat 

mű pókokkal, pókhálóval és félelmetes dol-

gokkal. Sokan tököt is faragnak, mindenféle 

arcokat varázsolnak nekik.  

Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O'Lantern nevű része-

ges kovácsról kapta. A legenda szerint egy szép napon oda-

ment a részeges Jackhez az ördög és hívta a pokolba, de 

előtte felajánlotta, hogy igyanak még meg egy italt. Jack 

azonban nem akart vele tartani, ezért hát furfangos cselt 

eszelt ki. Ravasz módon megkérte, hogy válasszon egy almát az almafájáról, mire 

az ördög felmászott a fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög, ezért a fa oldalára 

egy keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a kereszttől és nem is mert le-

mászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög addig-addig egyezkedett a 

furfangos kováccsal, míg az megígértette vele, hogy ha leengedi a fáról, cserébe 

gondoskodik róla, hogy Jack (aki életében sok rosszat tett) ne kerüljön a pokolba… 

Ha a legenda érdekel itt továbbolvashatod: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Halloween#A_t.C3.B6kl.C3.A1mp.C3.A1s_legend.C3.A1ja  

A történetét itt megtalálod részletesen: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halloween 

 Készítette: Tóth Diána 8/b 

Halloween 

A töklámpás legendája 

Néhány dekorötlet:  
https://www.youtube.com/watch?v=lnUJVc6NrDc 
https://www.youtube.com/watch?v=dKapnJoR9N8  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halloween#A_t.C3.B6kl.C3.A1mp.C3.A1s_legend.C3.A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halloween#A_t.C3.B6kl.C3.A1mp.C3.A1s_legend.C3.A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://www.youtube.com/watch?v=lnUJVc6NrDc
https://www.youtube.com/watch?v=dKapnJoR9N8


  

Nem olyan rég volt ősz. 

Szerintem minden évszaknak megvan a maga szép-

sége. Ha meg kellene neveznem egy dolgot erről az 

időszakról, biztos a leveleket mondanám! 

Ez az ötlet szerintem kitűnően tükrözi az ősz szépsé-

gét, hangulatát. 

Nálunk a nővéreim meg is csinálták és véleményem sze-

rint ez egy nagyon egyszerű, klassz dekoráció otthonra! 

Hozzávalók 

-1 beföttes üveg 

-1hobbi ragasztó 

-színes levelek 

-kis raffia  

Hogy készítsd el? 

1. A beföttes üvegre kenj egy réteg ragasztót 

2. Rakd rá a leveleket, majd kenj még egy réteget rá 

3. Az üveg száját kösd be raffiával 

4. Gyújtsd meg a mécsest és gyönyörködj a fényé-

ben!  

1 mécses   

 Készítette: Szabó Tirza Rebeka  8/b 

KREATÍV 

Alexovics 

Bizonyár sokan ismeritek Alexovicsot, most új 

csatornát indított, de ugorjunk egy kicsit visz-

sza. 

A régi csatornáján gamaplayt ,  teleshop  

paródiák , kérdezz-felelek (QNA) , főzőcské-

zős és egyéb videókat találhatsz . 

EZ + AZ 

Készítette: Szalai Andor 7.a 



  

 Szeretném veletek megismertetni a  ,, rajzfilm ’’ egyik műfaját. Iga-

zán tehetséges grafikusok tervezik meg a szereplőket. Szerintem 

érdemes egy-egy ilyen sorozatot megnézni. 

Az anime ( az  ,, animation ’’ szó rövidítéséből ) a rajzfilm általános 

elnevezése Japánban. Az anime sajátos formája a mangához képest 

késleltetve, a második világháborút követő zaklatott lelkivilágú Ja-

pánban alakult ki.  

A japán animáció stílusa a japán mangáktól vezethető vissza.  

Női alakok ábrázolása: nagy kék szem, szőke haj, és karcsú 

alak. 

 

 

 

Anime ajánló 

Filmajánló 

 

Tezuka Oszamu tekinthető a műfaj szülőatyjá-

nak, akinek első fekete-fehér képregényei meg-

szólalásig hasonlítanak az 1930-1940-es évek 

amerikai rajzstílusára. Ezeket a jegyeket animá-

ciós filmjeiben is átütötte. A japán animátorok 

valójában képregények rajzolási stílusát vitték 

az animációs filmekbe. Egyedi animációs stílus 

kifejezését eredményezte, ahol olyan hatásele-

meket alkalmaznak, amelyek szinte észrevétle-

nül kevés rajzolást igényel. Így a mozgás illúzió-

ját, és annak elképzelhetetlen nagyításával áb-

rázolják: a szereplő szinte mozdulatlan, miköz-

ben mögötte elmosódott háttér kavarog. Lassí-

tásokat alkalmaznak.  

Remélem sikerült felkeltenem az érdeklődésete-

ket. Szerintem nagyon jó kikapcsolódás néha 

tanulás után megnézni egy két animét. Szeret-

nék nektek néhány animét ajánlani: Free, 

Naruto, Naruto Shuppiden, Vampire Knight, 

Fairy Tail, Attack on Titan, Another, Akagami no 

Shirayukihime. Ezek közül sajnos néhány 

nincs leszinkronizálva, de ezt eltekintve 

mindegyik nagyon jó anime.  

 Készítette:  Takács Nóra 8.b 



  

Szerintem nagyon izgalmas volt az idei Formula 1 év.  

Formula 1 2015 Összefoglaló  
Most jöjjön a tabella 

1.Lewis Hamilton 363 pont – VILÁGBAJNOK 

2.Nico Rosberg 297 pont 

3.Sebastian Vettel 266 pont 

4.Valtteri Bottas 136 pont 

5.Kimi Räikkonen 135 pont 

Remélem, jövőre is figyelemmel kíséred a tech-
nikai újdonságokat!  

,, A 2015-ös Formula–1 világbajnoság  sorrend-

ben a 66. Formula–1-es szezon, melyen 10 csa-

pat 20 versenyzővel vett részt.  

A szezon 19 nagydíjból állt. A konstruktőri világ-

bajnoki címet a Mercedes szerezte meg, az egyé-

ni világbajnok pedig Lewis Hamilton lett , ezzel 

háromszoros világbajnok lett, valamint az első brit 

pilóta, aki meg tudta védeni címét. 

A kedvenc pályáim Olasz,Német (idén kimaradt) 

és a monacói. Olasz azért, mivel gyors pálya. 

Monacoban pedig szinte nem is lehet előzni és ez 

tetszik. Idén a kedvenc versenyem a Monacoi és 

a Magyar Nagydíj volt.  

A Monacói nagydíj azért volt izgalmas szerintem, 

mivel Nico Rosberg nyert és ő a kedvencem.  

SportINFÓ 

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

Ez a történet a svájci hegyekben játszó-

dik. Egy fiatal lány Anikó él az 5 éves 

öccsével, édesapjával és a nagymamájá-

val. Véletlen baleset miatt egy fiú, Laci 

összeveszik Anikóval és emiatt kerülik 

egymást. Laci bosszúvágya Danit, a lány 

öccsét veszi célba és sok szomorúságot 

okoz a gyermeknek. Elfajul a sok go-

noszság és Dani balesetet szenved, eltö-

rik a lába. Ez Anikó és Laci haragját 

okozza, ugyanis kiderül, a sérült örökre 

sánta marad. Laci megbánta és addigra már meg-

szenvedett mindenért, de még az egész falu is ki-

veti maga közül. Anikó nagyon gonoszul bán a fiú-

val, de mikor maga bajba kerül, mégis Laci segít 

rajta. Újra barátok lesznek. Laci tudomást szerez 

arról, hogy van a közelben egy orvos, aki még a 

sántákat is képes meggyógyítani. A fiú Danira gon-

Olvasólámpa Patricia M. St. John- Nyomok a hóban 

A szerző sok könyvet írt, amit bár 

elsősorban gyermekeknek szánt, 

de sok felnőtt is előszeretettel ol-

vassa, Patricia szívbemarkoló, 

megható történeteit.  

Mi történik ezután? Ha érdekel hogy alakul, 

olvassátok el, vagy nézzétek meg filmen! Bár az 

olvasást ajánlom, hisz a szerző csodálatos le-

írásokat, helyzeteket és cselekedeteket ír le.  

Olvassa mindenki, aki tudja!!!  

Készítette: : Szabó Tirza Rebeka 8.b  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Formula%E2%80%931
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mercedes_AMG_F1_Team
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lewis_Hamilton


  

GrafikaA Need For Speed: Carbon egy árkád stílusú ver-
senyjáték, melyet az EA Black Box fejlesztett és 
az Electronic Arts adott ki 2006 őszén. ANeed for Speed 
sorozat tizedik darabja, ami az egy évvel korábban megje-
lenő Need for Speed: Most Wanted című epizód folytatása 
a sorozatban az utána következő rész pedig a 2007 novem-
berében megjelenő Need for Speed: ProStreet. 2010-ben 
megjelent az ingyenes Need for Speed: World, amiben a 
játéknak helyt adó Palmont városa és az előző rész helyszí-
ne, Rockport is szerepel, ily módon kapcsolva össze a két 
játékot. 

A PlayStation Portable, Nintendo DS és Game Boy 
Advance változatok a Need for Speed Carbon: Own the 
City nevet kapták, ahol a játékos Coast City városában au-
tózhatott, a történet és a segítők képességei pedig külön-
böztek a többi verzióban megismerttől.Az Own the 
City2009-ben Zeebo platformra is elérhetővé vált, előrete-
lepített alkalmazásként A Need for Speed: Carbonban a 
versenyek a városban kezdődnek és a kanyonokban érnek 
véget. A játékosnak könyörtelen harcot kell folytatnia a 
város feletti irányításért és utcáról utcára kell meghódíta-
nia a rivális városnegyedeket. A veszélyes autóversenyzés 
egyetlen célja maga a célbajutás – a tiltott száguldást azon-
ban a rendőrség sem nézi jó szemmel. 

A PSP változatban az egész játék városi környezetben zaj-
lik, nincsenek kanyonok, de vannak erdők. 2010-ben egy 
lelkes modder: nfsu360 – elkészítette az első teljes körűen 
tuningolható autót a játékhoz, ami a Bugatti Veyron. Az 
autó a Lamborghini Murcielagót cseréli le. 

Need For Speed 

Véleményem csak pozitív lehet erről a já-
tékról, most itt az összefoglaló : 

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

Játék ajánló 

A  Need for Speed Carbon egy Need For 
Speed játék, amiben először fejlesztettek tör-
ténetet. Egy srácról szól, akinek nincs neve, 
ezért a játékos dönti el, hogy hívják. Amikor 
visszatér Palmont Citybe, minden a feje tete-

jére áll. A várost versenyekkel foglalják el, 
hogy a város egyik állama markukba marad-
jon. A városban 4 állam található, amit el kell 
foglalni. Ebből hármat kell elfoglalni, hogy a 

4. felszabaduljon. A három államban különfé-
le autókat használnak: tuning, egzotikum és 

izomautó. A versenyekben csapattársakat 
használhatsz 3 kategóriában: szélfogó, aki 

előtted a menetszelet hárítja; útkereső: meg-
találja az útlevágásokat; és a blokkoló, aki 

kiüti a kiválasztott autót. Az úton a versenyző 
rendőrökkel találkozhat, akiket ki kell iktatni 

vagy le kell hagyni őket. 

A karrier módon kívül van gyorsmeccs, kihívássoro-
zat, jutalomkártyák, online meccs, és autók menü-

pont, ahol a feloldott autóidat addig tuningolhatod, 
színezheted, ameddig a képzeleted tartja ! 

Szerintem egy fantasztikus játék!  
Én már játszottam vele, viszont valami oknál fogva 2 

hét múlva már nem indult el.  

De csak ajánlani tudom!!! 



  

Pár szereplő: 

Cassie Cage : Johnny Cage és Sonya 

Blade közös gyermeke. A főgonosz, 

Shinnok legyőzője. 

D'Vorah : Rovarnő. Aki tud repülni és bo-

garakkal rendelkezik. Egy ideig Kotal 

Kahn oldalán harcolt, de később elárul-

ta őt és Shinnokhoz csatlakozott. 

Ferra/Torr : Az első olyan harcos az MK 

történetében, akik egy harcosként két 

személyt testesítenek meg. Ferra egy 

kislány, aki mindig Torr hátán tartózko-

dik, ő irányítja Torrt. Torr pedig egy óri-

ás, aki méltó ellenfele lehet Goronak. 

Kano: Fő riválisa Sonya. Kano hazudik 

Kotal Kahnnak és megtámadja, mert 

Mileena fizetett neki. Kano tulajdon-

képpen egy orvvadász, akit pénzért 

cserébe bármire rá lehet venni. 

Kotal Kahn : Nagy hatalommal bíró csá-

szár. Minden vágya, hogy Mileenát el-

tegye láb alól, ami sikerül is fog neki. 

Hű emberei: Ermac, Eron Black, Ferra/

Torr és Reptile. 

Raiden : Földi villámisten. Állandó vissza-

térő a Mortal Kombatban. 

Scorpion : Alvilági démon. Jól 

bánnik a tűzzel és a kardokkal. 

Quan Chi gyilkossa. ÉRDEKES-

SÉG: Hogy Scorpion itt az MKX-

ben Sub Zero miatt öli meg Quan 

Chit, de az előző részben (MK9), 

pedig Scorpion Quan Chi miatt öli 

meg Sub Zero testvérét. Igazi ne-

ve Hanzo Hasashi,hisz Scorpion 

csak a démon volt,akivé Quan 

Chi változtatta lelkének csapdába 

ejtésével. 

Quan Chi : Alvilági varázsló. Az Alvi-

lág Birodalmának vezére. Az élő-

halott katonák (pl: Kitana, Liu 

Kang, Kung Lao, Kabal, Stryker, 

Sindel stb...) parancsnoka. Ő eb-

ben a részben meghal, de a halá-

la előtt éppenhogy sikerült kisza-

badítania Shinokkot az amulett-

ből 

Kitana: Sindel lánya. Halott har-

cos. 

Sub-Zero: Fagyasztásra képes 

harcos. Aki néha a földbirodalom, 

néha pedig a külső világ oldalán 

harcol. Jelenleg a földiekkel van 

és megbékélt Scorpionnal, egy-

kori riválisával. 

A Mortal 
kombat x a ked-
venc játékom, nagyon jó és izgalmas. Sok minden 
van benne. Azért szeretem, mert nagyon sokáig 

tudok vele játszani. 

Mortal kombat x 

Játék ajánló 

Próbáld ki a téli szünetben!!! 

Készítette: Véber Balázs 5.b  



  

 A hónap diákreceptje 

 
 
 

 A tésztához: 

 10 dkg rétesliszt 

 8 dkg finomliszt 

 8 dkg darált mandula (dióval, mo-
gyoróval is helyettesíthető) 

 12,5 dkg hideg, jó minőségű vaj 

 6 dkg porcukor 

 1 egész tojás 

 1 teáskanálnyi fehér rum 

 1 csipet só 

 1 csipet fahéj 

 A töltelékhez: 

 kb. 15 dkg házi készítésű 
őszibaracklekvár 

 2 evőkanál darált mandula 

 1 evőkanál fehér rum 

 A tetejére: 

 kb. 7 dkg jó minőségű ét-
csokoládé (min. 60 % kakaótar-
talommal) 

 kb. 7 dkg jó minőségű fe-
hér csokoládé 

 kb. 10 dkg hámozott, egész 
mandula enyhén megpirítva 

 A fehér csokoládé színezéséhez: 

Hozzávalók 

 
A tésztához a lisztet tálba szitálom, hozzáadom a 
mandulát, a cukrot, a sót és a fahéjat, majd nagylyukú 
reszelőn belereszelem a hideg vajat. Összemorzsolom, 

hozzáadom a rummal kissé felvert tojást. Gyors moz-
dulatokkal összegyúrom. A tésztát két frissen tartó 
fóliába csomagolom, 1 órára beteszem a hűtőszek-

rénybe. 

Közben a lekvárt összekeverem a rummal és a da-
rált mandulával. 2 nagy gáz tepsit sütőpapírral 
borítok. Az egész mandulákat zsiradék nélkül épp 

csak annyira pirítom meg, hogy illóolajtartalmuk 
felszabaduljon, enyhe pírt 
kapjanak. 

A tésztagombócot 2 fólialap 
között 3-4 mm vékonyságúra 

nyújtom. 5 cm átmérőjű csil-
lag alakú  kiszúró formával 
kis csillagokat szaggatok a 

tésztából. A leeső tésztadara-
bokat félreteszem, ismét ösz-
szegyúrom, szaggatom. 

A 170 fokra előmelegített sü-

tőben 8-10 perc alatt világosra 
sütöm a kis csillagokat. Rá-
cson hagyom hűlni. 

A fehér csokoládét forró víz felett felolvasztom, hoz-

záadom a céklalevet. Ettől gyönyörű mályvaszínű 
lesz, az ízét azonban nem befolyásolja. A csillagok 
kb. 1/4 részét bevonom a mázzal. 

Az étcsokoládét is felolvasztom, bevonom a csillagok 

másik 1/4-ét, de ezeket a kis barna csillagokat egy vil-

Elkészítése 

Próbáljátok ki ti is! Sok sikert! 

Készítette: Nyerlucz Vanessza 5.b  

Karácsonyi csokis és epres csillagok 

A csokoládét szobahőmérsékleten hagyom megszilárdulni – jól záródó do-

bozban, sütőpapírral rétegezve egymásra is rakhatók a sütemények. 



  

 
Hasznos dolgok 

 

Általánosságban kétféle bőrtípussal ta-

lálkozhatunk és ez lehet zsíros vagy szá-

raz.  

Bőrápolási tippek 

A zsíros bőrre természetesen rengeteg krém és koz-

metikai termék van,melyeket bármelyik drogé-

riába beszerezhettek. Most viszont ajánlanék 

nektek egy hatásos és olcsó megoldást az 

ilyenféle problémákra és ez a szappanos 

víz. A szappan lúgos hatása miatt ugyan-

is szárítja a bőrt, szóval csökkent a bőr 

zsírosságát.Viszont száraz bőrre, 

semmikép nem lehet használni, mert 

még szárazabb és érdesebb lesz a bőr. 

Nyugalom! Azért a száraz bőrre is van 

megoldás, csomó hidratáló arckrém léte-

zik. 

Nagyon jó megoldás a bőrradír is mert eltün-

teti a bőröl az elhalt hámsejteket. 

Valamint egy másik hatásos megoldás az arc hidratálá-

sára az arcmaszkok, melyekkel hidratálhatjuk és puhíthatjuk 

a bőrünket. Az egyik legtermészetesebb módja a bőrápolásnak a 

csipkebogyóolaj, amely több dolog- gal is segít egyszerre 

a bőrünkön és ezek a: regenerá- lás, bőrpuhítás 

és a ránctalanítás. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a cikkem és 

remélem pár hasz- nos tanáccsal szolgálhat-

tam!  

Készítette: Kovács Katalin 8.b 

Ha a suliújsággal kapcsolatban van ötleted, 

kérdésed, írd meg: 

https://www.facebook.com/diana.toth.547 



  

 

Azok, akik nem csak magukra 

gondolnak, hanem gyakran segítenek 

másokon is, kisebb eséllyel lesznek ké-

sőbb depressziósok. ! 

  Magyarországon a környezetkímé-

lő, elektromos autóknak zöld 

a rendszáma. 

 Lehetetlen nyitott 

szemmel tüsszenteni. (Ha 

nem hiszed, próbáld ki!) 

 Thomas Edison, a villanykörte fel-

találója, félt a sötétben.  

Körülbelül 100 ezer hajszál van a 

fejünkön. Már ha nem vagyunk telje-

sen kopaszak  

 A legerősebb izom az emberi testben 

a nyelv! Hogy beszélni tudj, összesen 

72 izmodnak kell megfeszülnie. 

Gondoltad volna 
A hónap verse 

Három legény karácsonykor 

ás,tás, pikulás. 

Tíz rigót fog fenn a dombon 

 ás,tás, pikulás. 

A tíz rigót mind megkopasztja, 

kalácstésztába dagasztja 

ás,tás, pikulás. 

Lám a tíz rigó ablakot vág 

a kalácson, 

ez ám a vidám KARÁCSONY! 

Egy rövid vicces verssel  

Készültem, ami így szól: 

A kisgyerek ka-

rácsony este szalad be az anyukájához a konyhába. 

Anyu! Anyu! Képzeld ég a fa! 

Nem ég kisfiam, hanem világít! 
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú. 

Anyu! Anyu! 

Már a függöny is világít!!! 

– Pistike! Először fordult elő, hogy hibátlan 

házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez? 

– Az apukám elutazott a hétvégére és nem 

tudott segíteni.  

Újra itt vannak a viccek! 3 karácso-
nyi viccet is hoztunk, amiknek biz-

tosan örülni fogtok: 

A hónap diákviccei 

Készítette: Szabó Áron Timóteus és Bagó 
Patrik  5.a  

 Készítette: Holler Zoltán 

- Hogy hívják a kedvenc téli sportomat? 

- ??? 

- hosszú-távfűtés!!!! 

- Miért csodálatos ember a hómunkás? 

- ??? 

- Mert fröccsöt iszik, havat hány!!!! 

Írta: Szabó Áron 5.a 



  

 

Nyomtasd ki ezt az oldalt, fejtsd meg a rejtvényt és juttasd el Tóth Diána 

8.b-s tanulónak január 10-ig!!!  

A helyes megfejtők között egy tábla csokit sorsolunk ki! 

Keresztrejtvény 


