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A karácsony a legnagyobb  keresztény  ünnep a   hús-

vét  után,amellyel Jézus Krisztus születésére emlékez-

nek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tar-

totta. Minden évben december 25-én tartják világszer-

te, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus szü-

letésének. Talán azért esett erre a választás, mert 

egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, az-

az a húsvét, illetve fogantatása az év azonos nap-

ján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van 

a téli napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai 

keresztények ezen a napon a kötelező Mithrász-ünnep 

helyett Jézus születését ünnepelték.Ez a keresztény ün-

nep az első nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus 

Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és bé-

kesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld 

ünnepe.  

Karácsony 

A KARÁCSONY a szeretetről 

szól, a családról,  barátok-

ról , rokonokról! 

Készítette: Rostás  Dorina  és Horvai Sarolt 6.a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9li_napfordul%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mithr%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_nikaiai_zsinat


FL Racing Manager ’16 

Ez nem egy focis manager játék! Ez 

egy Formula 1-es manager játék. Ami-

kor kedvem van akkor játszok vele. 

Bármelyik csapatot viheted a csúcsra 

ha türelmes vagy. A játék 

2016,2015,1993 évet tartalmazza. Én 

csak a 2016-ossal játszok. A pilóták-

nak furcsa nevük van. Ha megvesszük 

a játékot akkor átnevezhetjük az alap 

csapatot vagy pilótát. Tudunk Szpon-

zorokat is hívni. A pilóták csak akkor 

maradnak a csapatodnál ha jó taktiká-

id vannak és kimagasló eredményeket 

tud elérni az autóval, amit persze te 

fejlesztesz. A gyorsaságra és a kanya-

rodásra fejleszthetsz és persze a leg-

fontosabb a következő évi autó. Ha 

High-ra fejleszted nagy eséllyel mond-

juk 5th elvárt helyezéstől egyből 1. 

helyre várhatod magad és dominál-

hatsz is. Vigyázz! Ha nem teljesíted és 

nem teszel meg semmit a csapatodért 

és az elvárt helyezéstől rosszabul tel-

jesítesz akkor nem kapsz pénzt a sze-

zon végén. Jártam már így ezért én in-

kább a következő évi autóra fejlesz-

tettem, és így győztes csapatom lett.  

Ha megveszed a játékot : 

-Saját csapat 

-Végtelen szezont játszhatsz 

-Átnevezheted a csapatot/pilótát 

-

Felgyorsíthatod a versenyt kb 10x –el 

-és még sok más 

Például ez valakinek a csapata : 

Minél magasabb a pilóta ability-je an-

nál jobban teljesít. A traits is fontos 

dolog tud lenni 

Ruzsinkó Ádám 6.b 

Játékajánló 

Platformok 



 

A (legendák ligája)

egy,magyar(is) 

multiplayer online battle 

arena (MOBA) műfajba 

sorolható, ingyenesen 

játszható online játék, 

amely eredetileg 2009-

ben jött ki, és amelyet 

a Riot Games adott ki vi-

lágszerte. Jelenleg a já-

ték Windows és Mac 

platformra érhető el.  

A Játék: 

https://

signup.eune.leagueofle

gends.com/hu/signup/

redownload 

 

Készítette: 

Pálinkás Pál 6.a 

Platformok 

https://signup.eune.leagueoflegends.com/hu/signup/redownload
https://signup.eune.leagueoflegends.com/hu/signup/redownload
https://signup.eune.leagueoflegends.com/hu/signup/redownload
https://signup.eune.leagueoflegends.com/hu/signup/redownload


Rumos kókuszgolyó receptje 

Hozzávalók: 

 1 csomag darált keksz 

(500 g) 

 20 dkg porcukor 

 6 ek. tej 

 5 dkg kakaó 

Elkészítése: 

A porcukrot, a tejet, a kakaót és 

a vajat felfőzzük. 

A kekszet elkeverjük a darált di-

óval. Erre öntjük rá a krémet, 

majd ízlés szerint rumot öntünk 

hozzá. 

Összegyúrjuk, kis gombócokat 

formálunk, amiket kókuszresze-

lékben megforgatunk. 



                                             Az álombárány  

                                          Alpines steinschaf 

Az alpines steinschaf egy német juhfajta, 

de a neve is bizonyítja ezt. Gyapja szür-

kés, foltos (fehér-barna), vagy vajszínű. A 

kosok szarva nagy, ezért sokat kell velük 

vigyázni. A hasznosításuk inkább gyapjú, 

de sokan a húsukat is szeretik. A pofáz-

mánya a kosoknak vastagabb, a nőstényé 

nem annyira.  

 

A gyapja hamar bekoszosodik, lehet-

séges, hogy fürdetést igényel. A ko-

sok füle sokszor a szarv miatt leko-

nyul, evvel nem kell különösebben 

foglalkozni, nem betegség. Körmölni 

kell (ritkán).  

   

Vörös Réka 5.a 



Beniipowa egy youtube videós akinek az igazi neve Nagy Benedek.  Nem rég lett meg Neki a 

100.000 feliratkozója. A nézőit Powáknak hívja, minden hétköznap csinál livet/videót. Általában 

minecraftozni szokott de csinál GTA5, CS:GO, vlog videókat, volt már 12 órás liveja és 24 órás is. 

Van egy kutyája Susu, Aki Shiba Inu fajtájú, és lány. 

Ő itt Beniipowa és a kutyája Susu: 

Bánfalvi Lili 5.a 

Youtuberek 



                            Halott pénz 

A halott pénz egy fonogram díjra jelölt magyar együttes 

ami 2004-ben 

alakult . Marsalkó Dávid szoló projektje volt,és 2013-ban  

lett 7 fős zenekar. 

                    Szereplők: Marsalkó Dávid-zene,szöveg 

                                   Járai Márk-ének 

                                Boros ’’ Venom ’’ Márk- Dj 

                                    Prifer Barnabás-gitár,vokál 

                                    Papp Samu-billentyűk 

                                 Péter Tamás-basszusgitár 

                                  Varga Mátyás-dob 

Műfaj: Hip-Hop,rap,underground 

 

 

                                     

                               

                                    

                                                                   
 

Pécsi Martina      5.a 



Ausztrália magyarul 

Tamás bemutatja az ausztráliai életet a családjával, és már 15 éve gold 

coaston laknak! Van két fia az egyik Lucas (8-9éves) és Davis, aki Júliusban 

lesz 1 éves. Felesége ausztráliában él születése óta. Erre a csatornára kb 3 he-

te találtam rá és úgy döntöttem megnyomom a feliratkozás gombot! Jelenleg 

52345 feliratkozója van. Van kettő autója is, egy mazda (nem tudom ponto-

san milyen, de sportautó) és egy Fiat (Erre sem emlékszek pontosan). Megis-

merhetjük az ausztráliai tengerpartot, de ő leginkább azt videózik ahova 

megy. Köszönése is nem a megszokott mivel ő a ’’Helló,Szia,Szevasz ’’ köszö-

nést használja. A szülei is itt élnek, csak ők egy másik városban. Van 2 átveré-

ses videója. Az egyikben úgy csinál mintha megvágta magát a sövény nyíró-

val, a másikban pedig alcholos sört kóstoltat Lucassal, pedig az alcohol men-

tes volt. Érdemes ránézni a csatornájára. Kétnaponta van videó, de hétvégén 

mindig van (Szombaton,Vasárnap). Lehet kérdezni tőle bátran. G-mailon ke-

resztül vagy YouTube-on. Sok esélyt adok hogy válaszol, mivel én is írtam neki 

és kb 2 óra múlva válaszolt is. Lucas is videózik (Mr movie reviewer) de ő csak 

filmekről beszél angolul. Lucas tudd magyarul de amikor ő beszél a videóban 

akkor alig értem mit beszél magyarul, az akcentus miatt. Jelenleg egy nagyon 

modern hotelben laknak! Például van benne élelmiszer bolt vagy esetleg 

uszoda! Sokan róla úgy gondolják hogy ’’Menőzni’’ akar a Mazdával, én nem 

így gondolom hisz ő nagyon sokat dolgozott érte. Jelenleg festőként dolgozik 

az öccsével.  



A játékpartizán 

A játékpartizán a rossz pc játékok sorozat másik neve. 

A csatorna már sajnos néhány éve inaktív, mert fredyD-nek a családja mellet 

már nem volt ideje a csatornára. 

A csatorna az ország egyik leghíresebb csatornája mindmáig, hiszen több 

mint 8 évig ment a youtubon. A csatorna régi tartalma miatt nosztalgia for-

rást nyújthat azoknak akik már ismerték a csatornát.  

Szalai Andor 8.a 



Mivel hamarosan itt a karácsony, most a karácsonyi viccek-

re kerül a sor. 

Remélem jót fogtok nevetni a vicceken. 

Jó szórakozást! 

Skót karácsony 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

Készítette: Szabó Áron Timóteus 6.a 

http://www.viccesviccek.hu/Skot_karacsony


 

 

Találós kérdések: 

Hány macska van a szobában? 

A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden 

macskával szemben három macska ül. Minden macska farkán is ül egy 

macska. Hány macska van a szobában? 

 

Megoldás! 

 

Négy macska van a szobában 

nyelvtörők: 

Aki németet (tanul /tanult) annak egy picit könnyű 

 

Hochgeschwindigskeitsverfolgungsjagd (németül autós üldözés) 

javascript:void(null);


 

Én ezzel az ötlettel készültem nek-

tek. 

Nagyon hasznos, mert a dolgoza-

tokat, témazárókat, feleléseket, 

vagy leckéket lehet feltűzni rá. Így 

legalább nem fogjátok elfelejteni, 

hogy mikből kell tanulni. 

Kreatív dolgok: 

Szabó Kerubina Anna  6. A 



 

Londoni Tower Bridge területe 

A Tower Bridge (vagy Tower híd) közúti híd a Temze felett, London északi és déli felét köti ösz-

sze. Neogótikus tornyai és a köztük található felnyitható hídszakasz tette különlegessé, napja-

inkra London szimbólumává vált.  

A Temze víze naponta felemelkedik és utána lemegy a  közeli tenger  apály-dagály jelensége 
miatt. 

 

A függesztő híd (billenthető) képes szétnyílni. 

Sötétedéskor kivilágítják és gyönyörű hídban gyö-
nyörködhetünk 

Lenyűgöző kilátást és üveg padlót, modern kiállításokat és gyö-

nyörű viktoriánus Engine szobákat mutat látogatói számára. 

- Pár szobáját bemutatom: 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%BAti_h%C3%ADd&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Temze
https://hu.wikipedia.org/wiki/London
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tika


 

Ajánlom nektek is hogy látogassatok el a Londoni Tower 

Bridge területére. Biztos nektek is tetszetni fog.  

Készítette: Kovács Mariann 8.a  



„Mindennap megszűnik valami,  

Amiért az ember szomorkodik, 

De mindig születik valami új , 

Amiért érdemes élni és küzdeni! 

Herakleitosz 

Készítette: Szabó Áron Timóteus 6.a 

A hónap idézete. 

Mivel most közeleg a karácsony, ezért szép idézet gyűjtök nektek! 


