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2016. március 18-án megrende-

zésre került iskolánk jubileumi 

műsora. A városi színházba 

minden osztály adott elő egy 

műsort. Volt olyan, ahol az 

egész osztály fellépett, de olyan 

is, ahol csak az osztály egy ré-

sze vett részt.  

Az alsósok előadásában felzen-

dült A dzsungel könyve és elrö-

pített bennünket az őserdők 

zajos, színes, olykor félelmetes világába.  

A felsősök angol versekkel, történelmi korok megidézé-

sével, tánccal, drámával és jelenetekkel szórakoztatták 

a közönséget. 

Egy sárkány is felelevenült a színpadon, amely a nézőté-

ren lévő embereket elcsábította.  

A műsort Illés Péter tagintézmény-vezető nyitotta és 

zárta. 

Mindenkinek nagyon tetszett az összes bemutató. Ha-

talmas sikert aratott minden osztály. Sok-sok  munka és 

gyakorlás volt mindezt előkészíteni.  

Húsz évesek lettünk 

Készítette: Tóth Diána 8.b   

A húsvétról... 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. 

A Biblia szerint Jézus –  pénteki ke-

resztre feszítése után – a harmadik 

napon, vasárnap feltámadt. Kereszt-

halálával nem szabadította meg a 

világot a szenvedéstől, de megváltotta minden em-

ber bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott 

a halál felett.  

A valláson kívül is a tavaszvárás, 

a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március 

vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelő-

en) tartunk.  

A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség 

idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amely-

nek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

Sok népszokás él: a locsolkodás, a hímes to-

jás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejé-

be vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely az-

tán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt 

fenn napjainkig.  

. 

Készítette: Holler Zoltán 

Sulihírek 



Anime ajánló: Noragami 
 Szeretném veletek megismertetni a  ,, rajzfilm ’’ egyik műfaját. 

Igazán tehetséges grafikusok tervezik meg a szereplőket. Szerin-

tem érdemes egy-egy ilyen sorozatot megnézni. 

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

elnevezése Japánban.  

Filmajánló 

A Noragami (szó szerint Kóbor Isten) egy japán manga sorozat, melyet 

Adachitoka alkotott meg. A Bones stúdió által készített anime 2014-ben 

jelent meg a képernyőkön 12 epizóddal.  

A sorozat második évada Noragami: Aragoto címen 2015 év októberében 

debütált. Iki Hiyori egy átlagos középiskolás lány egészen addig, amíg el 

nem üti egy busz, miközben egy melegítős Yato nevű embert pró-

bál megmenteni. A baleset következtében félig fantommá változik. Meg-

tudja, hogy Yato egy isten, Hiyori belecsöppen az istenek világába, közben 

viszont meg kell próbálnia az élők között maradni.  

A képregény 2010. december 6-án jelent meg először a Kodansha ki-

adó Monthly Shounen Magazine-jában. Noragami: Aragoto 2015 októbe-

rében indult el, ami 13 részből áll és szintén 2 speciális epizód is készült. A 

főcímdal a Kyōran Hey Kids!!, melyet a The Oral Cigarettes ad elő. Még 

ebben az évben megjelenik egy mobiljáték Noragami ~Kami to Enishi~ 

(Noragami ~Istenek és Sors~) címen. 

A  Noragami 2014. első felében a 14. legeladottabb 

manga volt Japánban.  

A főcimdal linkjét ide kattintva megtaláljátok.  

Az első részt ide kattintva megtaláljátok.  

 Készítette:  Takács Nóra 8.b 

file:///C:/Users/Iroda/Documents/01
http://indavideo.hu/video/Noragami_1_resz_Egy_hazimacska_egy_kobor_isten_es_egy_farok_magyar_felirat


Kalocsa híres pirospaprikájáról. 

Használják ízesítéshez, de készítenek belőle kré-

meket is. 

A fűszerpaprika 

Tudod-e Kalocsáról? 

4. rész 

A fűszerpaprika-őrlemény, más néven őrölt fűszerpap-

rika vagy pirospaprika a közönséges papriká-

ból (Capsicum annuum) készült finomra őrölt 

por.  

Kalocsáról „csak úgy viszik” az őrölt paprikát. 

Turisták oda 

vannak érte. 

Készítette:  Kovács Mariann 7.b 

Ezen az oldalon olvashatsz róla részletesen: 

http://www.paprikart.hu/node/114 

Már régen világhírűvé vált a kalocsai és 

a szegedi fűszerpaprika-őrlemény. 

Az 1800-as évek elején jelent meg a magyar piacon. 

A 20. század fordulóján a termőterület csaknem 5000 

hektárra növekedett. 

 
Az export növekedett, a magyar 

paprika jó minőségű termékével meghódította a külföldi 

piacot.  

http://www.paprikart.hu/node/114


Álomfogó 

Hozzávalók 

karika (bármilyen méret) 

bármilyen színű szalag/fonal  

tollak, gyöngyök a díszítéshez  

Az elkészítését bonyolult lenne leírni, ezért az alábbi vide-

ót nézzétek meg, ha el szeretnétek készíteni. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHqU1sbe_hk  

Hogy készítsd el? 

KREATÍV 

TheVr 

Bizonyára sokan ismeritek Janit és Pis-

tit, akik a TheVr nevű csatornán 

tevékenykednek. A csatornán 

game play videók vannak fő-

leg.  Gyakran készítenek horror 

játékokról videót, rage game játé-

kokat.  

EZ + AZ 

Készítette: Szalai Andor 7.a 

 Készítette: Tóth Diána 8/b 

https://www.youtube.com/watch?v=rHqU1sbe_hk
https://www.youtube.com/user/thevrhu


Végre valahára elkezdődött a szezon, én már nagyon vártam! 

Renault már sárga színekben pompázik.  

F1 2016 Ausztrál – Bahrein összefoglaló    

Bahrein : a verseny szintén 57 körös volt. Fernando 

Alonso nem indulhatott az egész hétvégén így őt a GP2-es 

világbajnok Stoffel Vandoorne helyettesítette. A felvezető 

körnél Vettel autója elfüstölt. A mezőny szépen elindult. 

De Bottas erőszakosan akart kanyarodni az első kanyar-

ban, és a rázókő egy picit megcsúztatta és nekiment lewis 

hamiltonnak akinek a padlólemeze letört. Nem kellet kiáll-

nia, de visszacsúszott a 8-ik helyre. Gutiérrez autója meg-

adta magát, így kiállt a versenyből. A Haas igen érdekes 

taktikát választott Grosjeannak. Szuperlágy kétszer és lágy 

egyszer. Az utolsó kiállást nagyon elrontották így Grosjean 

csak 5-ik lett. Pedig meglehetett volna neki a 4.ik hely. 

Kimi Raikkonen felállhatot a dobogóra amivel a 8.ik dobo-

gós helyezését érte el itt Bahreinben. Stoffel Vandoorne 

10-ik lett ezzel megszerezte a McLaren Honda idei első 

pontját. 

Ausztrália : A Verseny 57 körös volt. A két Ferrari szépen indul-
tak a rajtnál, viszont Lewis Hamilton visszaesett a 7-ik helyre. 
Fernando Alonso a 13-ik körben bukott egy nagyot. Itt megnéz-
heted a balesetet https://www.youtube.com/watch?
v=as_rZPJS8KM. Szerintem ez durvább volt mint Ayrton Senna 
Balesete. Kimi Raikkonenek kigyulladt az autója. A Ferrari elron-
totta a taktikát ezért Nico Rosberg került az élre. Romain 
Grosjean a 6-ik helyen végzett az újonc Haas Csapattal. 
Dobogósok : 

1.Nico Rosberg (Mercedes) 

2.Lewis Hamilton (Mercedes) 

3.Sebastian Vettel (Ferrari) 

  

SportINFÓ 

Mary a keleti széllel érkezik a Banks 

családhoz, ahol rosszcsont gyerekek 

nevelését bízzák rá a szülők. Különleges utazások-

ban, kalandokban lesz részük, egészen addig, amíg 

meg nem fordul a szél, és Maryt elröpíti a nyugati 

szél. 

A gyerekek eleinte nem kedvelték, de aztán na-

gyon megszerették a kissé furcsa,de nagyon ked-

ves nevelőnőt, aki szí-

nessé és felejthetetlen-

né tette gyermekkoru-

kat. 

Olvasólámpa P.L. Travers- Csudálatos Mary 

A regény egy csodás és izgalmas 

sorozat. 

Én gyakorlatilag ezekkel a könyvekkel léptem 

be az olvasás birodalmába. Nagyon szeretem, 

mert izgalmas, humoros és érdekes, és igazi 

megpróbáltatás letenni. Így nagyobbként is, 

ahányszor végig olvasom mindig nagyon szóra-

koztató és kedves ez a könyv számomra. 

Ajánlom mindenkinek! 
 Készítette: Szabó Tirza Rebeka  8/b 

Remélem, idén is nézed a futamokat!!! 

Dobogósok :  

1.Nico Rosberg (Mercedes) 

2.Kimi Raikkonen (Ferrari) 

3.Lewis Hamilton 

(Mercedes) 

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

https://www.youtube.com/watch?v=as_rZPJS8KM
https://www.youtube.com/watch?v=as_rZPJS8KM


Fallout 4 

A Fallout 4 egy 2015-ben megjelent akció-szerepjáték, 
melyet a Bethesda Games fejlesztett, és a Bethesda 

Softworks jelentetett meg.  

A játék az ötödik szerepjáték a Fallout-sorozatban, mely 
210 évvel a Nagy Háború után, 2287-ben játszódik a 
posztapokaliptikus Bostonban, főhőse pedig a 111-es Me-
nedék egykori lakója.  

Már a fejlesztés leleplezésekor elárulta a Bethesda, hogy a 
játék Full HD minőségben fog futni az aktuális konzolge-
neráción (PlayStation 4, Xbox One), és hogy mobilesz-
közök segítségével második képernyőn is látható lesz 
a Pip-Boy tartalma.  

A játéktéren bármelyik helyszín elérhető felfedezés után 
gyorsutazással. Alapértelmezésben 50 fegyver van a játék-
ban, de módosításokkal közel 700 féle kombináció érhető 
el.  

Egyes helyeken saját településeket építhe-
tünk, megfelelő energiaellátás, vízforrás, és 
élelemforrás biztosítása mellett lakókat tobo-
rozhatunk, a védelműkre pedig külön fegyver-
rendszert építhetünk ki.  

Ebben az epizódban is szerepel a Pip-Boy, 
mint beépített információs rendszer, amelyet 

immár egy okostelefonos alkalmazás se-
gítségével is irányíthatunk.  

Miután a jól ismert Nagy Háború ki-
tört 2077-ben, Bostonban lakó hősünk és csa-
ládja a közeli 111-es Menedékben húzzák 
meg magukat a pusztulás elől.  

Próbáld ki ezt a játékot amikor kedved van!   

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

Itt például megveheted : http://576kb.hu/fallout-4-xbox

-one-hasznalt (17.000 ft)  

Kicsit lehet, hogy drága, de megéri! 

Játék ajánló 

Ezért ajánlom: ez egy autós 
játék, mármint versenyezni kell 
benne.  Nekem tetszik, csak aján-

lani tudom. Ebbe a játékba több fajta, több márká-
jú autóval tudsz játszani/versenyezni. 

Forza Motorsport 6  

Nagyon jó játék! Online, és  egy játékos mód is van 
benne, a top 5-ös listában 3.helyezett!  

Sok szerencsét mindenkinek, de szerintem pénzes, én 
Xboxon játszottam rajta, de egyből megtetszett. Csak  

vigyázzatok, mert ha nem versenyeztek, hanem szaba-
don autókáztok, figyeljetek   a kreszre, mert vannak 
benne zsaruk! Sok Sikert! Készítette: Urbán Péter 5.a 

http://576kb.hu/fallout-4-xbox-one-hasznalt
http://576kb.hu/fallout-4-xbox-one-hasznalt


 A hónap diákreceptje 

 
 
  
2tojás 

5 dkg vaj 

12 dkg cukor 

10 dkg étcsokoládé,60%-os 

fél csomag sütőpor 

15 dkg liszt 

kevés, tej 

10 dkg fehércsokoládé 

15 dkg apróbb szemű szeder 

 

A krémhez, díszítéshez: 

3 dl 30%-os habtejszín 

1 csomag habfixáló 

2 evőkanál porcukor 

1 kiskanál vaníliaaroma 

Hozzávalók 

1) A 
tojásokat kettéválasztjuk, a 

sárgájukat a puha vajjal, a 
cukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a vízgőz 
fölött felolvasztott étcsokoládét, a sütőporral 

elkevert lisztet és kevés tejet, hogy sűrű tésztát 
kapjunk. 

2) A kemény habbá vert tojásfehérjékkel 
lazítjuk, papír kapszlikkal bélelt muffin 

formákba töltjük háromnegyedig, és 
180 C-fokos sütőben, 20-25 perc alatt 
megsütjük. Rácsra téve kihűtjük. 

3) A hideg habtejszínt a habfixálóval 

kemény habbá verjük, hozzáadjuk a por-
cukrot, a vaníliaaromát, a vízgőz fölött fel-

olvasztott fehércsokoládét, és összekeverjük. 

4) Csillagcsöves habzsákba szedjük, krémrózsákat 
nyomunk belőle a muffinok tetejére, és párszem 

szederrel díszítjük. hűtőben lehűtve kínáljuk.  

Elkészítése 

Próbáljátok ki ti is! Sok sikert! 

Készítette: Nyerlucz Vanessza 5.b  

Rigójancsi muffin 

A csoki krémbe a szedren kívül más gyümölcsöket is nyomkodha-

tunk! 

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:    110perc 

mennyiség:  7-8 darab  



Játék ajánló 

Azért ajánlom: Mert vicces, 
néha fura, és legfőképp har-

colni kell benne. 

South Park: The Stick of Truth 

A játék mondhatni szerepjáték. Ez a játék 2 csapatról 
szól, akik egymással harcolnak. Legfőképp az a jó ben-

ne, hogy te alakítod a karaktered.  

Én ezért ajánlom, szerintem próbáljátok ki! 

Készítette: Urbán Péter 5.a 

Játék ajánló 

A játékot 2011.április.12-én adták ki. A játékot 
a fehér Oroszország-béli Wargaming.net 

fejlesztette ki.    

World of Tanks 

A játékban jelenleg 8 nemzet tankjai szerepelnek, 
kb. 140 tank fejleszthető ki. A tankokat különböző 
osztályokba sorolják: könnyű, közepes, nehéz, pán-
célvadász és önjáró lövegekre. És vannak úgyneve-
zett prémium tankok, amiket aranyért lehet besze-

rezni. A fejlesztők a mostani nemzetekhez hozzá sze-
retné tenni az olasz, a lengyel, a svéd, a magyar, a 
román harckocsikat is. Emellett a játék szerepel a 

Guinness rekordok könyvében. 

A játék két csapat között zajlik, amelyek egymás 
ellen harcolnak. A játékban rengeteg klán találha-
tó, a klánoknak is szoktak különböző megmérette-
téseken részt venni pl. Európa bajnokság Magyar-

ország legjobb klánja stb. 

Készítette: Szalai Andor 7.a 



 
Hasznos dolgok 

 

A körömápolás fontos a fiúk és a lányok körében is, bár a 

lányok számára ez egy érdekesebb téma.  

Körömápolás 

Az egyik probléma, mely fiúknak és lá-

nyoknak is egyaránt fontos és ez a betört 

köröm. 

Ezért heti egy-két alkalommal min-

denképp vágjátok le a körmötöket. 

A fiúknál körülbelül ennyivel le 

van zárva a köröm ápolás kérdése.  

Viszont a lányok biztos jobban 

szeretik a szép és ápolt körmöket. 

Ennek érdekében ajánlom az átlát-

szó lakkot, vagy körömápoló lakko-

kat melyek átlátszóak, de mégis 

adnak egy ápolt és fényes hatást a körme-

inknek. Ha viszont fehér foltok vannak a kör-

meinken, ez akkor utalhat a vas hiányra is. Ilyenkor 

viszont vas tartalmú ételeket kell ennünk, 

mint a banán. 

Készítette: Kovács Katalin 8.b 

Ha a suliújsággal kapcsolatban van 

ötleted, kérdésed, írd meg: 

https://www.facebook.com/

diana.toth.547 

Bízom benne, hogy szolgálhattam pár hasznos tippel, re-

mélem ezután is követni fogjátok a rovatomat. 



 

Ha valakitől sárga virágot kapsz, 

virágnyelven azt jelenti, hogy te vagy 

a napfény számára, ha pedig pirosat, 

akkor az szerelemről árulkodik. 

   Az emberi test az egyenes, stabil 

tartáshoz 300 izmot vesz igénybe.  

 A világ legnagyobb félgömb alakú 

épülete a Stockholmban lévő Erics-

son Globe Aréna. 16.000 fő befo-

gadására képes, itt rendezik 

az idei Eurovíziós Dal-

fesztivált. 

 Tom Sawyer volt az első 

regény, amit egy írógépen 

írtak.  

1800 előtt nem készült kü-

lön cipő a jobb és bal lábra.  

 A mamutok a Nagy Piramisok fel-

építése után 1000 évvel 

haltak ki.  

Gondoltad volna 
A hónap verse 

Amerika foglya  

 

- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át 

ne lépjem a küszöböt. 

Újra itt vannak a viccek!  
A hónap diákviccei 

Készítette: Szabó Áron Timóteus és 
Bagó Patrik  5.a  

 Készítette: Holler Zoltán 

- Pistike, ki volt I. András apja? 

- Nulladik András. 

- Itt horkol valaki! - mondja a professzor a hallga-

tóinak az órán. - Ébresszék fel! 

Visszaszól egy szemtelen diák: 

- Ön altatta el, Ön is keltse fel! 

Rab vagyok, fogoly. 

Amerika foglya. 

Láncom súlyos, 

Lelkemet most is húzza. 

 

Gyermeteg álmok. 

Sok zsarnok, látod, 

Eltörölte mind. 

De egy valamit, 

Nem tudott. Ez a hit! 

Hit, hogy egyszer vége lesz! 

Hit, hogy minden szép lehet! 

Hit, hogy valaki van velem! 

Hit, hogy érdemes hinnem! 

 

Előttem ott az erdő, a szabad 

De kimennem, sose szabad. 

Engedjetek végre kijutni! 

Nem akarok mást, csak repülni, 

Igen! Repülni! Felszállni az égig! 

Hirdetni, hogy lehetek magyar én is! 

 

Tudom, hogy eljön ez a pillanat 

Addig hallgasson aki akar 

Én kiáltom az igazságomat, hisz ettől 

magyar a magyar! 

 

De addig, rab vagyok, fogoly. 

Amerika foglya 

Láncom súlyos, 

Lelkemet most már nem húzza 

Hisz tudom bánatom, búm, bajom, 

A Magyarok Istenének mindig kipa-

naszkodhatom!  

A verset írta: P. Szabó Tirza Rebe-

ka 8/b 



 

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

8.b-s tanulónak május 10-ig!!!  

A helyes megfejtők között egy tábla csokit sorsolunk ki! 

Keresztrejtvény 


