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A felsősök farsangja 

2016. február 5-én volt.  

5 osztály lépett fel vala-

milyen produkcióval. 

Voltak, akik történetet 

adtak elő, valakik vicces 

jelmezekkel szórakoztat-

ták a közönséget.  

A 8/a és 8/b büfét üze-

meltettek, amelyek forgalmasak voltak. Vetélke-

dőt is rendeztek számunkra a tanárok. Termé-

szetesen a tombola se maradhatott ki, ahol ér-

tékes ajándékokat nyerhettek a diákok és taná-

rok. Ezt követően disco volt, pörgős zenével.  

Végül az eredményhirdetésre került sor, ahol az 

5/a nyert.  

Farsang a sulinkban 

Készítette: Kovács Katalin 8.b   

A farsang évenként ismétlődő, rö-

videbb-hosszabb ideig tartó idő-

szak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás,  lako-

dalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jelle-

meznek.  

Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltot-

ta, de gyakran a világi hatóságok se nézték jó 

szemmel a farsangi kicsapongásokat.  

A farsang vízkereszttől a - húsvétot megelőző 

negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószer-

dáig tart. A farsang hosszú is lehet és rövid is, attól 

függően, hogy mikor van húsvétvasárnap. Ettől a 

naptól kell visszaszámítani negyven napot, s így 

állapítható meg a nagyböjt idő-

szakának kezdete, ham-

vazószerda.  

A farsang jellegze-

tes étele a fánk, 

amelynek mágikus 

erőt tulajdoní-

tottak. 

A farsangról... 

Készítette: Holler Zoltán 

Sulihírek 



  

  

 

 Ebben a hónapban szeretném veletek megismertetni a kedven fiúzene-

karomat, a One Directiont.  

 One Direction 

A One Direction egy brit-ír együttes. Niall Horan, Louis 

Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles. 2015 március 24

-én jelentették be, hogy Zayn Malik kilép az együttes-

ből. Az X-Factor hetedik szériájában 3. helyezést értek 

el. Első lemezük a What You Makes You Beautiful 

2011 szeptember 11.-én jelent meg. Ezt követte a 

Gotta Be You november 13-án, majd megjelent debü-

táló lemezük az Up All Night 2011 novem-

ber 21.-én.  

  A 
film 
arról 
szól, 
hogy Rey-nek visszakell vinnie Luke Skywalker-nek a régi fény-
kardját így ő lenne az új tanítványa. A film szerintem nagyon 
jól vissza adja a régi Star Wars hangulatot. A szereplők jól il-
leszkednek a  karakterekhez.  

Egy újdonság!! 
 Az új Star Wars,  az ébredő erő 2015-ben látott napvilá-

got. A film főszereplője Deisy Ridley aki Rey-t alakítja.  

 Ám nekem a film vége egy kicsit lapos, mert csak 

ott állnak és forog körülöttük a kamera, de ezzel 

szerintem azt sejtetik, hogy lesz még egy 

rész.  

 Készítette: Szalai Andor 7.a 

Csak a zene 

Filmajánló 

A negyedik lemez megjelenését követő turnén történt 

Zayn kiválása, azóta a One Direction négytagú 

együttesként folytatja tovább karrierjét.  

Az ötödik lemez a Made In The A.M névre hall-

gat, és november 13.-án jelent  

meg.   

 Készítette: Takács Nóra 8.b 



A Shöffer torony a Kalocsai buszpályaudvar 

mellett található. Este a legszebb. 

Tudnivalók: 

- 23 m magas 

- 1982-ben készült 

- fémből készült 

- 2015-ben  felújították 

- Schöffer Miklós (1912-1992) 

szobrászművész tervei alapján 

készült  

- este ki és bekapcsol  

-  A fénytornyot 1982. nov. 26-

án avatták fel. 

A Schöffer torony 

Tudod-e Kalocsáról? 

3. rész 

Nicolas Schöffer sorszámokkal megkülönböztetett 
Chronos-tornyai Párizsban, Metzben , Bonnban, 

Münchenben és Los Angelesben is állnak.  

 

A torony forgóit, s fényszóróit a környező forgalom zaja, s a 
szél vezérli.  

 

2015-ben 3 hónap alatt teljes felújításban részesült a torony, 
a korábbinál is szebb és feltűnőbb lett a tükrök és a reflekto-

rok összhangjából kikever fényshow. A tornyot új  szoftver 
(program ) vezérli.                                                

Készítette:  Kovács Mariann 7.b 

Ezen az oldalon olvashatsz róla részletesen: 

http://www.schoffergyujtemeny.hu/index.php/
en/schoeffer-gyujtemeny/chronos-8 

http://www.schoffergyujtemeny.hu/index.php/en/schoeffer-gyujtemeny/chronos-8
http://www.schoffergyujtemeny.hu/index.php/en/schoeffer-gyujtemeny/chronos-8


Ismerd meg a zenekart! 

Fresh To Death 

Az FTD 2014. november 19-én adta ki első zenéjüket, az 

Úgysem Sikerül-t, ami a banda megalapítását is jelentette. A 

dalokat a csapat írta és saját élete inspirálta, ennek köszön-

hetően minden dal más stílusú és más-más mondanivalójú. 

Számos videóklip és fellépés fűzhető már a nevükhöz, de 

nem titok, hogy beszeretnének kerülni a Magyar köztudatba. 

Az FTD 

női hangja sokaknak lehet ismerős hisz az Ének iskolája c. műsorban hónapokig 

láthatták a televízióban, s azóta sem lankadt a zene iránti érdeklődése.  

Az idősebb testvérei nem is titkolhatnák, hogy a Trap szerelmesei. Olyan előadók-

hoz készítenek hasonló dalokat, mint Asap Rocky, Future vagy Waka Flocka 

Flame. A Trap mára sokak által jól ismert fogalom, de semmi abszurdra nem kell 

gondolni, ez a stílus csak a Hiphop mai megvalósítása, egy új, egyedi hangzással. 

A legutóbbi zenéjük a Büszke Rám egy mélyebb dal, mely a múltjukról szól.  

Én ajánlom nektek, hogy hallgassatok bele 1-2 zenéjükbe, mert sok igazság 

van bennük és pár erőt ad a rosszabb napokra.  

Itt van a Facebook oldaluk: https://www.facebook.com/Freshtodeath2015/timeline 
A Youtube csatornájuk:  
https://www.youtube.com/channel/UCDr-zLjUyefDFqEw8GJu4iA/feed 
 
A végére pedig pár zenéjük: 
Úgysem Sikerül: https://www.youtube.com/watch?v=b6aDf_g2_p0 
Büszke Rám: https://www.youtube.com/watch?v=E0g8ZthPzB4 
Szakadék Szélén: https://www.youtube.com/watch?v=r5zBJhzwI5I 
És a Nagylemez: https://www.youtube.com/watch?v=Q31h3pggwb8 

Csak a zene 

 Készítette: Tóth Diána 8/b 

https://www.facebook.com/Freshtodeath2015/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCDr-zLjUyefDFqEw8GJu4iA/feed
https://www.youtube.com/watch?v=b6aDf_g2_p0
https://www.youtube.com/watch?v=E0g8ZthPzB4
https://www.youtube.com/watch?v=r5zBJhzwI5I
https://www.youtube.com/watch?v=Q31h3pggwb8


Egy elég kreatív dísz következik. Ez egy téli de-

koráció. Én otthon csináltam meg és a család-

ban eddig mindenkit lenyűgözött.  

Ezt fogom bemutatni ma nektek.  

Hozzávalók 

- téglalap alakú váza 

- mosópor 

- fehérre festett ágak 

- fehérre festett toboz 

- pár dísz 

- műmécses (nem fontos!)  

1. Töltsd meg a vázát mosóporral ( de hasz-

nálhatsz műhót is) :) 

2. Tedd bele a díszeket. A tobozt és az ágakat 

se hagyd ki ! 

Hogy készítsd el? 

KREATÍV 

A DUMARAGU 

A dumaragu Magyarország egyik legmeghatá-

rozóbb csatornája volt. Az epizódokat 

Simon az arcnélküli manus készítette. 

Ő egy kicsit hasonlít Just Vidman-re, 

hiszen az ő arca is ismeretlen szá-

munkra. Minden epizódban más-

más maszkokban lehet őt látni, kivéve 

a kérdezz-felelek videóiban (Simon kap-

szula). A csatorna témája kötetlen, ebben 

is hasonlít 

EZ + AZ 

Készítette: Szalai Andor 7.a 

 Készítette: Szabó Tirza Rebeka  8/b 



Sok, nagyon sok szabály változott a 2015-öt illetően.  

F1 2016 előzetes 

A Red Bull Racing-nek mostantól nem lesz Renault 
erőforrása, hanem Tag Heuer lesz 2016-tól kezdve. 
A Toro Rosso pedig szintén Renault motorról áll át, 
de nem a Tah Heuerre hanem Ferrari erőforrása. 

Sok olyan pletyka volt hogy Williams vissza áll Hon-
dára. Sir Frank Williams ezt cáfolta, így továbbra is 

Mercedes motoron lesznek.  

Itt van pár koncepció és a bemutatott autók :  

Renault (a fenti képen) 
Haas koncepcíó (lent)nekem ez nagyon tetszik! 
Mercedes (balra lent) nem tudom hogy ezt már 

bemutatták vagy koncepcíó! 

Például új gumi is van, méghozzá a ultralágy gumi. Sze-

rintem 5 kört fog kibírni.  

Jött 1 új istálló (tulajdonképpen 2). Az egyik a Haas-

Ferrari a másik pedig egy vissza tértő csapat a gyári 

Renault. Pastor Maldonado elbúcsúzott végleg a Szá-

guldó cirkuszból így helyére Kevin Magnussen jött. Ő 

például 2014-ben is itt volt, és sikerült az első verse-

nyén dobogós helyezést elérnie. Vannak új versenyzők 

is. Például a Renault egyik üléséhez Jojjon Palmer jött. 

Egyenlőre 1 csapat van aki eddig csak egy versenyzőt 

jelentett be. Ő Pas-

cal Wehrlein a 

Manorhoz fog men-

ni! 

SportINFÓ 

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

Caspian király uralkodásának nyu-

galmát baljós események zavarják 

meg: felesége halála után egyetlen fia, a trón 

örököse is nyomtalanul eltűnik. Jill és Eustace 

Aslan parancsára Narniába érkezik, hogy – a 

négy jelet követve – kiszabadítsák az elrabolt 

Rilian herceget. Küldetésük végrehajtásában se-

gítségükre lesz Borongány, a mocsári flanga, aki 

a legerősebb bűbáj és varázslat közepette is bi-

zonyítja hűségét. Sok megpróbáltatás után vajon 

sikerül elérniük nemes céljukat, hogy az eltűnt 

herceget előkerítsék? 

Olvasólámpa C.S. Lewis: Narnia krónikái -  Az ezüst trón 6 

Egy újabb remek könyvet hoztam 

nektek. Ajánlom figyelmetekbe! 

Érdemes a sorozat előző kö-

teteit is elolvasni, nemcsak 

azért hogy a cselekményekkel 

és a szereplőkkel tisztában legyünk, hanem 

azért, mert izgalmas, érdekes és nem lehet le-

tenni. ( Tapasztalatból tudom. ) Ezek mellett 

rejtett és fontos üzeneteket is tartalmaz  

Olvassátok el, nem fogjátok megbánni!!! 
 Készítette: Szabó Tirza Rebeka  8/b 

Ha kedveled a Formula 1 –et, remélem 

idén is nézed a futamokat!!! 



Története nincs a játéknak, egy dolgunk van : megnyerni min-
den versenyt! Sok autóval (kb : 80-100) és sok versennyel lett 
tele töltve a játék! Van egy előző része: World Racing Mercedes 
Benz! Itt csak Mercedesek vannak! Van egy hibája a játéknak 
(elég vicces) nyomjuk meg a ”V” betűt! Most az egérrel tudunk 
mozogni bármerre, és most tegyük le egy helyre (pl: hegyre) 
úgy, hogy a kamera ne a föld alatt legyen. Nyomjuk meg az ’’R’’ 
betűt és a hegyen vagyunk! Ha nézni akarsz a játékról videót, azt 
itt megteheted: https://www.youtube.com/watch?
v=tb8GMtvHKQc  
szerintem elég jó grafikája van ahhoz képest, hogy a játék 2005-
ben készült! Nekem legmagasabb beállításokon is megy, pedig 
régi gépem van. 
 
Itt egy interjú a GameStar jóvoltából a játék alkotójával: 

’’Jó, bevallom, kissé cinikus voltam a bevezetőben, de az 
az igazság, hogy az ősidőkből származó kapcsolatom a 
sorozattal hagyott bennem némi nyomot. Ennek ellenére 

gyorsan megjött a kedvem a teszteléshez, ugyanis egy 
manapság igen ritka kategóriát testesít meg, a világ legeg-
zotikusabb tájain száguldós, legdögösebb verdákat veze-
tős játékát. Khmm, jól hangzik! A kezdeti lelkesedést még 
a négy GigaByte-os helyigény sem képes letörni – sebaj, 
mikor máskor pucolja ki az ember a Windows Temporary 
könyvtárat, ha nem most!’’  
Éljenek a jó munkás emberek! 
’’A versenyek túlnyomó többségében a közúti forgalom 
nehezíti majd az életünket. Értem ezalatt a lassan kikanya-
rodó teherautókat, a kempingezni siető családi autókat és 
a távolsági buszokat, melyek mellett biztonságosan elsu-
hanhatunk.’’ 

World Racing 2 

Szerintem ez a játék nagyon fantasztikus! 
Nekem tetszik.! 

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

Játék ajánló 

Joga van ügyvédhez, minden, amit mond... 

’’Na, ez az, amit tuti nem fogunk hallani, még 

jogsi nélkül is nyugodtan cirkálhatunk, és az 

sem gond, ha kicsit megzúzunk valakit. Rend-

őrök ugyan vannak, ám ha nekik megyünk, 

nem történik semmi. Két csokis fánk elcsócsá-

lása között nagy nyugodtan felcsapják a sziré-

nát és mérgesen ránk dudálnak, hogy ugyan 

ne itt bohóckodjunk.’’ 

Grafika is van, mert megérdemlem 
’’Azt kell mondjam, hogy a sok hiba ellenére – 
ami a játékot csak a középkategóriába sorolja 

– megadja nekünk az amerikai filmek 
"gyönyörű tájakon suhanunk az új nyitott tete-
jű sportkocsinkon" életérzését. Hallgathatjuk a 
jobbnál-jobb muzsikákat, ráfeküdhetünk a 
nitró gombjára, gyönyörködhetünk a naple-
mentében, vagy a bárányfelhők között gyanú-
san sokszor elhúzó F16-osokban.’’ 

Szeretnél Ferrarival, Bugattival, Lamborghini-vel re-
peszteni? Van rá megoldás! Nem cserél ki egyetlen 
kocsit! Nézd meg ezt a videót hogy berakj autókat : 
https://www.youtube.com/watch?v=N8T9DXt3pPs  

Ha esetleg új utakon is szeretnél autókázni erre is van meg-

oldás (megjegyzés : Ha a program hibát ír ki akkor keresd 

meg a ’’FrontEnd’’ mappát és menj rá,és az összes fáljt je-

löld ki utána : jobb klik, tulajdonságok,és ott vedd ki a pipát 

az írásvédettség alól! 

https://www.youtube.com/watch?v=tb8GMtvHKQc
https://www.youtube.com/watch?v=tb8GMtvHKQc
https://www.youtube.com/watch?v=N8T9DXt3pPs


 A hónap diákreceptje 

 
 
 
Piskótához: 

8 tojás 

8 evőkanál cukor 

8 evőkanál liszt 

1 csomag sütőpor 

Krémhez: 

250 g mascarpone 

200 ml Meggle cukrászhab

(habtejszín) 

0,75 dl porcukor 

0,75 dl holland kakaó 

ízlés szerint rumaroma 

Díszítéshez: 

kb. 300-400 g étcsokoládé 

1 teás kanál olaj 

színes szóró,cukorkák 

Hozzávalók 

 
A tojások sárgáját habosra keverjük 

a cukorral egy nagy tálban. A lisztet egy másik 
tálba szitáljuk, és alaposan összekeverjük a 

sütőporral. A tojások fehérjéből készítsünk 
kemény habot. A tojássárgájára szórjuk rá a 
liszt felét, tegyük rá a tojásfehérjét, majd a 

tetejére hintsük rá a maradék lisztet. Fakanállal 
óvatosan dolgozzuk össze úgy, hogy a tojáshab 

ne törjön össze. Öntsük a masszát sütőpapírral 

kibélelt sütőformába, és 180 fokra előmelegített 
sütőben süssük aranysárgára. (Akkor készült el, ha 

a teteje kissé elkezd barnulni.) 
A megsült piskótát kis ideig 

hagyjuk hűlni, majd rácsra 
borítva húzzuk le róla a sütő-
papírt, fordítsuk meg, és hagy-

juk teljesen kihűlni. 

A tejszínt verjük kemény hab-
bá. Egy másik tálban a 
mascarponet, a porcukrot és a 

kakaóport keverjük el jól ro-
botgéppel, majd fokozatosan 
adjuk hozzá a felvert tejszín-

habot. Végül tetszés szerint 
tegyünk bele rumaromát. 

Ezután a kihűlt piskótát tépkedjük kisebb darabokra, 
és késes aprítóval daráljuk morzsává. A piskótamor-

zsát apránként a mascarponés krémhez adjuk, és ösz-
szegyúrjuk. Egy-két órára, de akár egy egész éjszaká-
ra hűtőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek. 

Miután kivettük a hűtőből, diónyi nagyságú golyókat 

formázunk a masszából, és mindegyikbe szúrunk egy 
fogpiszkálót. (Ez a csokiba mártáskor könnyíti meg a 

dolgunkat.) 

A csokoládét egy teáskanálnyi 

olajjal vízgőz felett megol-
vasztjuk, a golyókat egyenként 
belemártjuk, majd muffin pa-

pírokba rakjuk őket. Ekkor a 
fogpiszkálót kihúzhatjuk belő-
lük, és szóró,cukorral díszítjük.  

Elkészítése 

Próbáljátok ki ti is! Sok sikert! 

Készítette: Nyerlucz Vanessza 5.b  

SZÍNES DÍSZÍTÉSÜ MUFFINOK  

A csokiba mártott cakepopokat (kb. 40 db 

lesz ebből a mennyiségből) 1-2 órára visz-

szatesszük a hűtőbe, amíg a csoki meg nem dermed rajta. 



 
Hasznos dolgok 

 

Biztos előfordult már veletek is, hogy kicsit elaludtatok 

és nem maradt idő készülődésre. Ezekre at alkalmakra 

tanácsolok pár könnyen és gyorsan elkészthető frizurát.  

Frizura ötletek egy sietős reggelre 

Az egyik leggyorsabb megoldás egy köny-

nyű fonat, vagy egy szép konty.  

A fonatokhoz ajánlom az egyszerű 

hármas fonatot és a kicsit időigénye-

sebb nagyon mutatós halszálkafo-

natot.  

A kontyok közül lehet egy sima 

copfból felcsavart is, de a szebb 

hatásért alkalmazattok hajfánkot 

is, melyet szinte bármelyik ékszer-

boltban olcsón beszerezhettek!  

Köszönöm, hogy elolvastátok 

a cikkem és re- mélem pár hasznos 

tanáccsal szol- gálhattam!  

Készítette: Kovács Katalin 8.b 

Ha a suliújsággal kapcsolatban van 

ötleted, kérdésed, írd meg: 

https://www.facebook.com/

diana.toth.547 

Ha valamelyik frizura felkeltette az érdeklődésedet, akkor 

itt mindent megtalálhatsz az elkészítéséhez: 

https://www.youtube.com/watch?v=d8KkA50R_AA  

http://www.youtube.com/watch?v=d8KkA50R_AA


 

AÚj-Zélandon kb. 4 millió 

ember és 70 millió juh él.  

  A szemgolyónk mérete szüle-

tésünktől kezdve ugyanak-

kora, de az orrunk és a fü-

lünk folyamatosan nő.   

 A hattyúknak egy párjuk 

van egész életükben. Ha az 

egyik meghal, a másik köve-

ti őt, mert nem tudnak egyedül lenni.  

 Ha egy olyan emberre nézel, akit 

szeretsz, a pupilláid kitágulnak. 

Ugyanez történik, ha olyanra nézel, 

akit utálsz.   

Évente 40 napot töltenek az átla-

gos facebook-felhasználók a közösségi 

hálón.  

 A baglyok majdnem teljesen körbe 

tudják forgatni a fejüket, 

de a szemüket nem 

tudják mozgatni.  

Gondoltad volna 
A hónap verse 

A viasz 

-Szőke nő a lottózóban: 

- Ez milyen játék ? 

- El kell találni 5 számot… 

- És milyen messziről? 

Újra itt vannak a viccek!  
Szőke nős, anyósos! 

A hónap diákviccei 

Készítette: Szabó Áron Timóteus és 
Bagó Patrik  5.a  

 Készítette: Holler Zoltán 

-Kik voltak a legboldogabbak a Földön? 
- Ádám és Éva. 

- Miért? 
- Mert nekik nem volt anyósuk! 

- Milyen a jó anyós? 
- Amelyik olyan, mint az üstökös: ritkán 

közelít és akkor is húzza a csíkot. 

Gyertya lángja ég, 

Táncolva néz felém. 

Órákig figyelném, 

Elbűvölve lesném. 

Miért mindenki csak, 

Fényét bámulja? 

A gyönyört látják. 

Csak azt ami szép. 

A részleteket, 

Te észrevetted? 

Ámulva nézed, 

Közben más szenved! 

Ott van szegény, ő 

Az orrod előtt. 

Sápadtan, fehéren. 

Észrevetted végre? 

Elfolyik már, 

Olvasztja a láng. 

A kínzó melegben 

Meginog szilárd teste. 

Bizony szenved most is 

A láng nagyon égeti 

E történettel, 

Azt mondom csak el, 

Mindig gondolkozz el! 

Vizsgáld meg a hátteret! 

Ne csak a jóra nézz, 

Keresd a rosszat is. 

Mert ami kívül szép és jó, 

Belül keserű és gonosz. 

Ami kintről rossz, gyakran 

Bent kincs, ezért légy józan! 

A láng szép is, de perzsel! 

Ezt soha, sohase felejtsd el! 

 

 
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 március 10-ig!!!  

A helyes megfejtők között egy tábla csokit sorsolunk ki! 

Keresztrejtvény 


