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Húsvét  

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a krisztus központi kalendári-

um központi főünnepe. Ekkor ünneplik Jézus feltámadását. Valláson kívül is 

a tavaszvárás, a  tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március-április hó-

napban tartanak. Régen a zsidó nép az egyiptomi fogságból való szabadulást 

ünnepelték. Nevének eredete: húsvétot megelőző időszak, Jézus sivatagi 

böjtjének emlékére tartott  40-napos nagyböjt lezárulását jelzi. Ma már 

nem csak a keresztények tartják meg ezt az ünnepet hanem az egész világ. 

Pécsi Martina és 

Bánfalvi Lili 5.a 



Játékajánló 
F1 Challenge VB 

Az elég népszerű F1 Challenge 99 02’ játékra épülő 

modifikáció. De mit is rejt? Ez a modifikáció 1950-től 

2017-ig tartalmazza a szezonokat, pár érdekes ext-

rákkal. A Mod készítője Valerio Bertolotti. A spanyol 

ember megálmodta azt hogy  a Formula-1  összes 

szezonját berakja egyetlen egy játékba. Elöször a 

mod 2011-ben jött ki azóta évente úgymond Patche-

ket ad ki a játékhoz. Minden csapat és minden pilóta 

benne van a játékba és ezeket tudjuk módosítani. A 

játék índítása is elég érdekes hiszen ez a menü tárul 

elénk 

Itt tulajdonképpen kiválaszthatjuk a szezonokat be-

állíthatunk mindenfélét, és aki nem tud angolul an-

nak sem kell pánikba esnie hiszen választható a ma-

gyar nyelv is. Van egy Facebook csoport is ahol ha 

problémád van vagy ötleted azt leírhatod és segíte-

nek. Ha rámegyünk például a 2016-os évadra akkor 

megkérdezi hogy melyik Renault színt akarjuk 

(teljesen fekete, Teljesen sárga) itt csak be kell írni a 

számot amelyiket akarjuk. A modot innen tudjuk le-

tölteni : http://valpaso75.xoom.it/ (nem illegális le-

töltő hely ez a hivatalos) 
Ruzsinko Ádám 6.b 



Formula 1  

Az ausztrál nagydíj elég jóra  sikeredet. A rajtnál 

Lewis Hamilton fordult el elsőnek Vettel második-

ként és a Mercedeshez érkező Valtteri Bottas pedig 

harmadikként. Magnussen és Ericcson a 3-as ka-

nyarnál összeértek de tudták folytatni. Körülbelül a 

12-ik körig ott volt Vettel Hamilton nyakán majd 

kezdett leszakadni a Ferrari pilótája. Majd megkez-

dődtek a kerékcserék. Hamilton jött be és 

Verstappen mögé jött be a kerékcseréje után. Ha-

miltonnak mondták hogy előzze meg Verstappent 

de nem sikerült. Majd 3-4 kör múlva Vettel is jött a 

kerékcserére. A Ferrarisok elég gyorsak voltak. 

Amikor  Vettel kijött Verstappen,Hamilton elé jött 

vissza. Innentől már Vettel diktálta a tempót. A 10.

-ik helyért Alonso, Ocon, Hulkenberg küzdött. A 

célegyenesben hárman voltak egymás mellet a 3 

pilóta ebből Ocon jött ki a legjobban majd 

Hulkenberg és Alonso fordult el az 1-es kanyarban. 

Alonso 54.-ik körben ki esett felfüggesztés miatt 

kénytelen volt feladni a versenyt. Megjött a várva 

várt pillanat! Sebastian Vettel megnyeri a Ferrari-

val a versenyt. Ez a első Ferrari és Vettel győzelme 

2015-ös Szingapúri nagydíj óta. Vettel 2011-ben 

nyert ausztrál nagydíjat míg a Ferrari 2010 óta 

elöször vezette a bajnokságot.  

Itt Toto Wolff a Mercedes csapatfőnöke rá-

csapott az asztalra amikor Vettel átvette a 

vezetést. :D  



Húsvéti viccek ! 

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első, 

megvallja bűneit, és ezzel zárja: "bedobtam a vízbe a tökmagot". A 

plébános nem érti, de nem kérdez rá. 

Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tök-

magot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a 

bűnt. A plébános rákérdez: 

- Te nem dobtad vízbe a tökmagot? 

- Nem - feleli a gyerek - én vagyok Tökmag!  

Húsvéti locsolóvers: 

Tele van a hajad 

kosszal meglocsollak 

domestos-szal. 

Húsvéti locsolóvers: 

Kék erdőben jártam, zöld 

ibolyát láttam. Holnap 

megyek a szemészetre.  

Az agresszív kismalac mohón fal egy tábla mogyorós csokolá-

dét. A nyuszika odamegy hozzá, nézi, nézi, csurog a 

nyála, annyira megkívánja a csokit. 

Azt mondja neki: 

- Te, malacka, én még sose ettem ilyen csokoládét. 

- Hát most se fogsz!  



Kreatív dolgok: 

Itt a tavasz ezért én, lepkékkel készültem 

nektek. 

Találós kérdések: 

Mi az? 

- Tavasszal kap levelet, 

   s ősszel küld csak választ, 

  de nem egyet, nem is kettőt, 

  hanem sok-sok százat.           

/fa/ 

Nyelvtörők: 

Fekete bikapata kopog a patika pepita 

Kockás kövökön. 



        A Bull terrier 

A ’’ BULL ’’ szó hallatán mindenki ’’ megrémül ’’  pedig ez a kutya 

nagyon barátságos,szófogadó de igaz hogy némelyik hajlamos 

más kutyákkal agresszív lenni viszon emellett nagyon nagyon jó 

barát emberekkel {  A gazdival ,rokonokkal, és ismerősökkel} 

 Nagyon barátságos és megbízható társ. 

A tévhitek szerint ilyen: 

 

Várható életkor:11-14 év 

 

 

 

Pedig szerintem 

Igazi kis angyal: 

Hát nem édes ? Szerin-

tem nagyon. 

 

Pécsi Martina 5.A 



 Az álombárány 

  Assaf juh 

Az assaf származási helye Iz-

rael, és tejelő juh.  Gyapja szí-

ne fehér, koszos fehér vagy 

vajszínű. Bármilyen ólban el-

él, nem kíván különösebb 

odafigyelést, de kezdő juhtar-

tóknak mégsem ajánlott a fe-

jés miatt, ugyanis sokat tejel, 

és nehezebb megfejni, mint 

pár több juhot. A füle közepe-

sen hosszú (birkákhoz hason-

lítva) és lógó. A bárányok füle 

akkora, mint egy kifejlett me-

rinónak. Bőre fehér vagy bar-

na-fehér foltos. Fontos! So-

kan összekeverik az awassi-

val, de nem csak a nevük mi-

att, hiszen sokban hasonlíta-

nak.  

Hasznos, jó tejelő, szép!   

  Vörös Réka 5. a 

   





Az álombárány 

Barbadosi feketehasú 

A barbadosi fekete hasú 

juh egy házi juhfajta, 

amely Carrybean-ből szár-

mazik. Nem túl nagy, de 

elég nagy ahhoz, hogy 

megkülönböztessük a Ka-

meruni juhtól 

(törpejuh,Birkafajták közt 

abc sorrendben a 28-adik) 

Kinézete miatt sokan összekeverik a Kameruni 

juhval, de nem szabad őket ilyen hamar össze-

keverni. Hasa neve alapján fekete, teste vörö-

sesbarna. Fajtái: Szarvtalan (Lásd: képen lévő 

kos) vagy szarvas barbadosi feketehasú. 

Vörös Réka 5.a 



Fittnes és sport 

A sport és a fittnes életünk és napjaink 

fontos része. Hiszen mozgás nélkül 

nem lehet élni, 

legallább is én így vagyok vele:) 

A sport és  fittnes  előtt tanácsos  be-

melegíteni, mert könnyen meghúzhat-

juk pl:.  kéz,láb stb. 

A sport választásnál is azt kell 

nézni hogy melyik illik a szemé-

lyiségünkhöz ,de vannak olyan 

emberek, akik versenyezni sze-

retnének fittnesben, ők 

pl:.kettlebellel,súlyzóval stb. 

Összefoglalva a sport jótékony 

hatással van a szervezetünkre, 

hiszen a rendszeres sportolás a 

különböző betegségeket is tá-

vol tartja és több sport is jó ha-

tással van az 

állóképesséünkre,hajlékonyság

unkra és az erőnkre. Én min-

denkinek ajánlom a rendszeres 

testmozgást:)  

Pécsi Martina 5/A 



Youtube 

HackerB1 

HackerB1 igazi nevén Balázs de csak Bazsinak szokták 

hívni, felkapott youtuber lett 2016-ban. A barátjával 

Árpy-val szokott videókat csinálni. Néha musica.ly 

liveokat is készít. A csatornája fő része a humor. Min-

dene a nézői. Mára már meglett a 40.000  feliratkozó 

a csatornáján. 2011 július 25.-én hozta létre a csator-

náját a youtube-on.  

Bánfalvi Lili 5.a 



A legényanya 

A legényanya egy 1989-es magyar film melynek  helyszíne egy Rátót nevű kis falu. 

A film története: 

A faluban minden férfit az első tanácselnök tiszteletére Bélának hívnak, ám egy napon 

egy Rátóti asszony újszülött fiának a Józsi nevet adta .  Józsit nehezen fogadják be ,így  

nehezen ismeri meg a szerelmet, ám mégis megtalálja. De furcsa módon ő esik teher-

be. De kell Rátótnak egy ilyen csoda? 

A film egymásra halmozza a jobbnál jobb poénokat ezért a filmet szinte lehetetlen ne-

vetés nélkül kibírni. Csak hogy, egyet említsek: egy építkezésen a munkások ablak he-

lyett zacskóval próbálják behordani a fényt a házba.  

A legényanya szerintem az egyik legjobb magyar film, ami manapság is megállja a he-

lyét, pedig már 28 éve készítették.      Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek. 

Szalai Andor 8.a 



Házi állatok 

Házinyúl 

 A nyulak szeretik mind a gyümölcsöt, mind a zöldséget. Adha-

tunk száraz kenyeret, jót tesz a növő fogaknak. Azonban heten-

te legfeljebb 1-2-szer szerepeljen az étrendben, mert elhízást 

okoz.  

Nagyon sok fajta színű nyúl van, pl.: fekete, albínó(fehér), fekete 

fehér, vöröses stb. 

Közepes testű nyulak: 3,5–5 kg-os testtömegű nyúlfajták 

Kistestű nyulak: 2–3,5 kg-os testtömegű nyúlfajták 

Törpenyulak: 0,9–2 kg testtömegű nyúlfajták 

Ehetnek: sárgarépát, szénát, kukoricát, füvet, salátát, borsóhéj, 

babán héj stb, 

Tilos nekik adni: hagymát, aszalt gyümölcsök, bab, borsó, bur-

gonya. 

Bánfalvi Lili 5.a 



Mongol rénszarvaspásztorok 

Mongóliában él egy nomád törzs, a tsataan (dukha)

törzs ,akik rénszarvasokat tartanak. Sajnos mára már 

csak 44 családból áll a törzs, de legalább még ilyen is 

van. Igen, azon „lovagolnak”, azokkal mennek vadász-

ni, tejük és az abból készült sajt nélkül nem is tudná-

nak életben maradni. 

Igen zord körülmények 

között élnek, például 

téli időszakban gyakran 

–50 fok (!) alá süly-

lyed a hőmérséklet. 

A tejen és a sajton 

kívül másért is hasz-

nosak a szarvasok, 

hiszen az utazáshoz 

is elengedhetetle-

nek az agancsos állatok.  
Vörös Réka 5.a 



 

Játék ajánló 

Pixel Gun 

A Pixel Gun egy játék, amit Google Play-ből, App Store-ból 

és Windows store-ból lehet letölteni. Minecraft-hoz hason-

ló. Harcolni kell benne online (elérhető) emberekkel. 

 2. szinttől megnyílik az adventure opció, ami az jelenti, hogy van benne 3 

pálya, az 1.-nél wifi nélkül lehet harcolni. A 2.-ban mindenki-mindenki el-

len van (wifis). Az utólsónál pedig 2 szigeten lehet azt csinálni, amit szeret-

nél (wifis). 

Bánfalvi Lili 5.a 



Radics Peti 

Peti csatornája 2013-ban indult útnak a youtubon. Peti kizárólag 

szinkronparódiákkal foglalkozik. Elég sok többrészes paródia van 

oldalán, melyeknek eredménye 366.000 feliratkozó. 

Néhány híres paródiája: Potter Albert, Maradj talpon, Hitler tanár 

úr. 

Itt az iskolában is elég sok „szállóigét” vettünk át Pétertől. 

Peti Freddyd-hez hasonlóan maszk mögé rejti kilétét.   

Szerintem Peti az ország egyik meghatározó videósa, paródiái 

nagy hatással vannak a fiatalságra. 

Készítette: Szalai Andor 8.a 



Elkészítés: 

 

Írta Bagó Patrik 6 a 

12 szem tisztított, félbevágott eper 

2 evőkanál vaníliakrémpor  

1 csomag tortazselé-por  

1 és ¼ dl tej  

1 evőkanál víz  

2 csapott evőkanál porcukor  

4 dkg darabolt vaj  

8 dkg átszitált finomliszt  

1. A vajat a liszttel elmorzsoljuk. A 20 dkg cukrot meg a vizet beleöntve rugalmas tésztává dolgoz-

zuk, majd meglisztezett deszkán 2 percig gyúrjuk. Folpackba csomagolva 30 percre a hűtőbe tesz-

szük. 

2. A sütőt közepes hőfokúra (180 °C-ra) előmelegítjük. A tésztát 2 mm vastagra nyújtjuk, és 5 cm 

átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Kis kerek formákba vagy mélyedésekkel ellátott tepsi üre-

geibe nyomkodjuk, és 15 perc alatt aranysárgára sütjük; hagyjuk kihűlni. 

3. A krémport 1 evőkanál cukorral meg a tejjel simára keverjük, és kevergetve sűrű krémmé főzzük, 

kihűtjük. 

4. Mindegyik tésztakosárkába 1-1 evőkanál krémet töltünk, és rá fél eperszemet nyomunk. Torta-

Epres  kosárkák 



Alkalmazások 

Viber 

A Viber egy  olyan alkalmazás, amiben  telefonszámot kell megadni 

és a nevedet. Segítségével a felhasználó ingyentelefonálhat, üzene-

tet küldhet videochatelhet internetkapcsolaton keresztül.  

Androidon, iOS-en, Windows Phone-on, BlackBerryn, Windowson, 

OS X-en, Symbianon használható.  

2013. május 7-én elérte a 200 millió felhasználót.  

 

Bánfalvi Lili 5.a 



Fárasztó viccek  
- Mit csinál a szomjas űrhajós? 

- ??? 

- Űrkutatást 

Két hegymászó kalandozik a Himalája szikláin, mikor egyi-

kük egy szakadékba esik. A társa utánakiált: 

- Nem ütötted meg magad ? 

- Nem. 

- Kezed, lábad nem tört el ? 

- Nem. 

- Akkor gyere, mássz ki, menjünk tovább ! 

- Nem tudok, még nem értem le az aljára.  

A feleség a tükör előtt illegeti magát, és a férjét nyaggatja: 

- Ugye, drágám, sokkal fiatalabbnak látszom a koromnál? 

A férj leteszi az újságot, szemügyre veszi az asszonyt: 

- Nos, a bőröd olyan húsz évesé. A hajad, akár egy tizennyolca-

sé. Az alakod meg... olyan 25 évesnek tippelem. 

A feleség teljesen elolvad: 

- Jaj, olyan kedves vagy. 

A férj azonban lehűti: 

- Várj egy kicsit, mindjárt összeadom...  



Viccek írta  Bagó Patrik 

Megszületik a kisded, 

Mária és József a nevén 

gondolkoznak. 

- Legyen mondjuk Elem-

ér - véli Mária. 

- Jéézus... 

- Na, ez se rossz!  

Két cserebogár beszélget 

télen a föld alatt: 

- Te, én már nagyon fázom! 

- Nem baj, nálam van ma-

dzag. 

- Az meg mire jó? 

- Hogy kihúzzuk a telet!  

Két svéd beszélget. 

- Mit szólsz az idei nyárhoz? 

- Fogalmam sincs, hogy milyen le-

hetett, épp moziban voltam...  

- Milyen idős a nyári gye-

rek? 

- Szünidős. 

Nyári viccek 


