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Berni Pásztor 

A berni pásztor kutya ember és 
gyerek barát. Nagyon játékos, 
okos, könnyen tanítható. Házba 
nem ajánlatos, kertben szeret 
lenni. Náluk a normális súly 40-
50 kg között van. Ajánlatos fé-
sülni, sokszor csomós a szőre  

6-7 hónapos korában lehet el-

választani a szüleitől.  

Szereti ha: simogatjuk, játszunk 

Nem szereti ha: nem foglalkozunk 

vele, otthon hagyjuk sokáig. 

Bánfalvi Lili  5.a 



A Német juhászkutya 

            A német juhász egy igazi 

házőrző, nagy termete, és hang-

ja miatt, 

   ideális a kertes lakásokba. Kis 

korában érdemes őt tanítani/ 

kiképezni, mert kölyök koruk-

ban ’’ fogékonyabbak ’’ mint a 

felnőtt kutyusok.  

  Magassága: Kan: 30/40 cm  

szuka:22/32 kg 

  Fej: A testnagysággal arányos a 

magassága 40% - a 

  Szem: figyelmet, fegyelmezett-

séget, magabiztosságot, értel-

met sugároznak csillogó ’’ man-

dula ’’ alakú szemei. Sima fél 

hosszú szőre általában: {ritkán} 

fehér                                                    

fekete                                                  

’’ rajzos ’’ színben találhatóak 

meg. 

Remek  kutyus ajánlom minden 

kutya szerető gazdinak. 

Pécsi Martina 5.a 



Sziasztok! Gondoltátok volna, hogy 

több mint száz birkafajta létezik? 

Ennek a háromnegyede hasznos is, 

nem csak szép. A továbbiakat 

kedvtelésből tartják. Az első az 

Africana juh. Gyönyörű, és hasz-

nos. Nem igényel túl sok odafigye-

lést, ezért kezdők is tarthatják. 

Gyapja nincs, és nem tejel, ezért 

kizárólag csak a húsáért tartják. 

Szőre vörösesbarna, szeme barna 

vagy fekete. A fiatal bárányok söté-

tebbek.  Körmölni ritkán kell, de az 

ő fülébe is kell elektromos azono-

sító. Farka vége rojtos. Hazája Ko-

lumbia, ott lett kitenyésztve az el-

ső példány. Annyi  ideig él, mint a 

többi juh, kb. 4-5 év.  

Nem kell túl gyakran tisztítani a 

helyét, csak a szalmát sokszor kell 

tenni alá, de egy idő után megéri 

kitakarítani. Nem igényel fürde-

tést. 

Egy ilyen birkával el lehet kezdeni 

a juhtenyésztést, de én a merinót 

ajánlom.  

Az Álombárány 

Vörös Réka 5.a 



Földrajzi helyek 
London Tower 

London legszebb nevezetessége 
a Londoni torony. A torony Lon-
don világ egyik leghíresebb vára 
és királyi palotája, börtöne, fegy-
vertárra és még egy állatkertje, 
levéltára és csillagvizsgálója is 
van. London központjába talál-
ható, kicsivel a Temze partja 
mellet áll. A torony London egyik 

elsőszámú látványossága. Este 
látható a vár kivilágítva is. A 
vár felső domborzata értékes 
ékszerek díszítik mely látoga-
tói számara nagyon látványos. 
Naponta időnként katonák 
váltják egymást, ami szintén 
látványosabb.     

A Towerről nevezték el az 
1894-ben épült szomszédos 
hidat a Tower Bridge, amely 
azonban történelmileg és 
funkciójában egyaránt függet-
len tőle. 

Ha Londonba, jársz érde-

mes meg látogatnod a 

várat! Biztosan London-

nak több látványossága is 

van. 

Igaz én se jártam még 

ott, de egy közeli roko-

nom ajánlotta és nagyon 

vágyok rá, hogy eljussak 

az életben egyszer Lon-

donba. Ajánlom nektek 

is!  

 

Kovács Mariann 8.a 



Youtuberek 

Justvidman-ről bővebben 

A legelső cikkem óta justvidman csatornájára ren-

geteg új és vicces videó került fel pl. lények, amik-

ről még nem hallottál. A csatorna most már az or-

szág top 10-es listájában szerepel. 

A csatornán 51db videóból 15db 1millió megte-

kintés felett jár, és kettő meghaladta a 2millió 

megtekintést- az I Am Rich Song és a miért igyál 

pálinkát. (nem is magyarok lennénk) 

Szalai Andor 8.a 



Játékajánló 
F1 2016 

A Codemasters egy újabb fantasztikus For-

mula 1-es játékkal lepett meg minket. Sze-

rintem a fejlesztőktől egyik legjobb F1 já-

ték lett. Visszakerült a Safety Car 

(Biztonsági autó), bekerült a felvezető kör 

is. Az 5 helyett most már 10 szezont le-

nyomhatunk a játékban. Bármelyik csa-

pathoz igazolhatsz. A játékba bekerült a 

fejlesztés rendszer is ami szintén egy újítás 

hiszen akár a Renault csapatot is vissza-

hozhatod a világbajnoki szintre. Fejlesz-

tést csak pontokkal lehet ami szabadedzés 

teszteken lehet gyűjteni. Bekerült az is 

még hogy a nem teljesítesz akkor a mene-

dzsered figyelmeztett, hogy kileszel rúgva 

a csapattól. Ha elérjük mégis hogy kirúgja-

nak akkor szerencsével még átigazolha-

tunk más csapatokba. Ha nem akkor vége 

a karrier módnak. Viszont újra kezdheted. 

A játékban mostantól saját avatarunk le-

het. Választhatunk az alapok között. Mos-

tantól már elérhető hogy rajtszámot is vá-

laszthatunk. A saját sisakok továbbra is 

vannak viszont csak az alapokat tudjuk vá-

lasztani és szinezni ahogy szeretnénk. 

Megmaradt a championship season ami-

vel kedvenc versenyződdel kezdhetsz kar-

rier módot. Maradt még a Pro Season de 

ugyanaz mint a karrier. Viszont minden se-

gédlet és cockpit nézetben kell versenyez-

ni 100% versenytávval. A törés sokkal rea-

lisztikusabb lett mint az előző részekben.  

A piros zászló továbbra sincs de talán majd a követ-

kező részben.  

Gameplay videó : https://www.youtube.com/
watch?v=o28IU6tjN_o 

Ruzsinkó Ádám 6.b 

https://www.youtube.com/watch?v=o28IU6tjN_o
https://www.youtube.com/watch?v=o28IU6tjN_o


A don’tstarve egy kompromisszumok nélküli 
pusztában lévő túlélési játék tele tudomány-
nyal és a mágiával. 
 
Játszunk, mint Wilson, rettenthetetlen Úri-
ember tudós, akit csapdába csalt egy démon, 
és vándorol a titokzatos vadon világban. Wil-
sonnak meg kell tanulnia kihasználni a kör-
nyezetét és annak lakóit, ha valaha is szeret-
ne elmenekülni, és megtalálni az utat haza. 
 
Adjon egy furcsa és ismeretlen világot tele 
van furcsa lényekkel, veszélyekkel, és meg-
lepetéssel. Gyűjtsön forrásokat és szerkeze-
teket a megfelelő túlélési stílushoz. Játsz 
hogy megfejtsd a titkait ennek a furcsa föld-
nek.  
Ő itt wilson a legalapabb karakter a játékban. 
Neki az a  tulajdonsága hogy 5 túlélt játék 
nap után megnő a szakálla amit levághat 
,és felhasználhat,különböző dolgokra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A játéknak 4 része érhető, el 2 játék 
Don’tstarve és a  Don’tstarvetogether . És 2 
DLC DLC:játék kiegészítő)(Ez azt jelenti 
hogy ha letöltötted a 2 DLC-t majd, megnyi-

tottad a Don’tstarve-ot, a PLAY gombra kat-
tintva észreveheted hogy elérhető lett a 
Don’tstarve SHIPWRECKED (SW) és a 
Don’tstarveRegion of giants (rog)  

játék nem ingyenes megvásárolható a 
steamen!  

 

Pálinkás Pál 6.a 



A hónap diákreceptje 

Sziasztok mivel év eleje van. 

kezdjük az évet egy kis főzés

-sütéssel! 

Unatkozol? Nem tudod mit 

csinálj? Hát találd fel magad 

és főzz már most! 

KIADÓS FŐZÖTT KRÉM 

HOZZÁVALÓK 
4 dl tej 

25 dkg margarin 

20 dkg porcukor 

5 evőkanál liszt 

30 PERC 

4 ADAG 

KÖNNYEN ELKÉSZÍT-
HETŐ 
ELKÉSZÍTÉS 
A kiadós főzött krémhez a 
tejet a liszttel csomómentes-
re keverjük és felfőzzük 

Ha kihűlt, akkor összekever-
jük a margarinnal habosra 
kevert porcukorral 

Hozzáadjuk az ízesítő anya-
gokat, ami bármi lehet 

Azután lehet mindent meg-
tölteni 

Szabó Áron Timóteus 6.a 

https://www.okoskonyha.hu/receptek/hozzavalo/tej
https://www.okoskonyha.hu/receptek/hozzavalo/margarin
https://www.okoskonyha.hu/receptek/hozzavalo/porcukor
https://www.okoskonyha.hu/receptek/hozzavalo/liszt


Viccek 
sziasztok újra itt vannak a diákviccek én képes viccekkel készültem! Jó 

szórakozást 

Szabó Áron Timóteus 6.a 



Viccek 
 Jean, mi ez a dübörgés a szekrényben? 

- Csak a ruhák mennek ki a divatból! 

 

Móricka megy haza, és az anyja rászól: 
- Móricka! Miért koszos a sapkád? 
- A fiúk fociztak vele. 
- Miért nem vetted vissza tőlük? 
- Nem mozdulhattam a helyemről. 
- Miért nem? 

- Mert én voltam a kapus! 

Eme eszement vers eszperente nyelven keletkezett! 

 

 

Eme reggelen felkelek  

Eszek egy szelet kenyeret 

De kellemetlen rettenet, 

Desszertet nem ehetek. 

 

Este lestem SMS-em, 

Merre mentem ezt sem lestem, 

Ez lett nekem vesztem verembe estem, 

Egy gereblye meglepett lefele menet, 

Kellemetlen eset, szereztem egy sebet 

 

 

Eledelemet kezemmel keresem, 

Mert kellemetlen helyzetemben elejtettem, 

Bele termetes ereszbe, 

Mely elrepedve vezet egy mederbe. 

 

Kedvemet keresem, de nem lelem, 

Egy eszemetlen csend lett helyem, 

Teljesen el lettem felejtve, 

Szeretet keresek epekedve. 

 

 

Mellemet verem, mert megvertem, 

Egy embert egy keszeggel. 

Te gyerek, fenekedre verek, 

Eme cselekedeted perre mehet. 

(Refrén) 

Ede eledele delel eldermedve, 

De helyette egy medve megette fetrengve, 

Eme eszement vers eszed megkeverte, 

Mert fejedbe belement egy fekete lepke 

Jelenem betegesen felejthetetlen, 

Mert egy felettes fegyelmez engem. 

Elmenetelem cselesen tervezgettem, 

De megkeseredett fegyenc lettem. 

Eszement vers 

Bagó Patrik 6.a 

Szabó Áron Timóteus 6.a          



Rettenetes, fetrengek, 

Fekhelyem egy medence, 

Eleget szenvedek este, 

Mert velem lefetyel egy kecske. 

 

Eper, retek, cseresznye, 

Melyek messze teremnek, 

Kertemet nem rendezem, 

Mert kelepce e helyzetem. 

 

Lehetetlen elmennem, 

Mert ketrecem repeszthetetlen, 

De nem kertelek mekegve, 

Mert kedden elmegyek nevetve! 

 

(Refrén) 

Ede eledele delel eldermedve, 

De helyette egy medve megette fetrengve. 

Eme eszement vers eszed megkeverte, 

Szabó Áron Timóteus 6.a          

Mert fejedbe belement egy fekete lepke  



Nyelvtörők: 

Én ezzel a nyelvtörővel készültem. 

Csalitban csicsergés, csattogás, 
Csörgedező csermely-csobogás, 
Csonka cserfán csúf csóka cserreg, 
Cserkészfiúk csapata cseveg, 
Csokrot csinálunk csillagvirágból, 
Csípéseket csalunk csalárd csalánból, 
Csiga csöndben csúszik csicsóka csú-
csára, 
Csipkés cserlevélen cserebogár csápja. 
találjátok 
Két szomszéd lakik egymás mellett, 

mindenkit látnak, csak egymást 

nem láthatják. Mi az? 

 

Megoldás! 

 

A Szemek 

 

 

 

 

krea- tív dol-

gok: 

Karton papír / jó a sima rajzlap is 

csak a kartonból tartósabb/ + jó ha 

színes, vagy van rajta valami minta 

ceruza 

vonalzó 

olló 

ragasztó 

színes papír 

Elkészítés :A kiválasztott papírból / 
karton, vagy rajzlap/  6,30x6,30 cm es 

kockákat vágunk ki.., a végeredmény 
így nézzen ki:2.Amikor ez megvan sa-

tírozzuk be a széleket így: 

3. Vágjuk ki a ,,formát": egy ilyet kapunk: 

3(+1)  Ha fehér lapra/kartonra csináltuk 

javascript:void(null);


4.Ragasszuk össze a ,,füleket"!: 

(itt az utolsó képen, ugye itt is lehet tovább 

Szabó Kerubina Anna 6.a 

5. A végén már csak két szemet és egy 
fogsort kell kivágni és felragasztani. 

Én már ezt elkészítettem ti is készítsétek el.     

nagyon ötletes és hasznos. 

Jó munkát kívánok! 


