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Victory : Age Of Racing 

Játékajánló 

Szerintem egész kis jó játék! Én kipróbáltam és 

nekem tetszik. 3 Formula 1-es autót tartalmaz 

a játék. Egy 50’ Vagy 60’-s évekbeli autót egy 

70’-s autó és egy körülbelül 2008-as autó. A 

játékban saját festéseket csinálhatunk. Olyas-

mi mint a Need For Speed Carbonban (PC) 

vagy a Real Racing 3 (Android,Ios) tehát alak-

zatokat tudunk rakni az autókra. Pár játékba 

beli pénzbe kerül. Lehet karrier módot is indí-

tani és persze a multiplayer sem maradt ki. 

Egyelőre csak pár percet játszottam vele, de 

szerintem egész jó játék. Nincs nagy gépigénye 

szóval a mai gépeken hibátlanul fut, sőt olyan 

jól van optimizálva hogy a régi gépemen is szé-

pen megy pedig a játék gépigényéhez képest 

alacsonyabb a gépemnél. 

 

Ruzsinkó Ádám 6.b 



2017-ben visszatérhetett volna a futam közbeni 
tankolás rendszere a Formula–1-be, 2009 óta elő-
ször, ám ezt a csapatok elutasították. 

A szurkolói panaszokra reagálva döntés született 
az autók körönkénti 5-6 másodperccel történő 
gyorsításáról, és ezáltal a futamok látványosabbá, 
izgalmasabbá tételéről is. Ezt aerodinamikai sza-
bálymódosításokkal, szélesebb abroncsokkal és a 
súly csökkentésével fogják elérni, növelik továbbá 
a V6-os turbómotortok fordulatszámát és a hangju-
kat is erősebbé teszik. Ötödik motor beszerelése a 
szezon folyamán továbbra sem lesz engedélyezve 

Megszűnik az ún. zsetonrendszer, amely korlátozta a 
motorok fejlesztését, így lehetőség 
lesz a csapatoknak a szezon közbeni 
felzárkózásra.[3] A futamokon fel-
használható maximális 
üzemanyagmennyiség 100-ról 105 
kg-ra nő. Ettől az évtől kezdve a 
mezőny esőben is állórajttal indul 
majd el (nem pedig a Safety 
Car mögött, amely csak addig ma-
rad a mezőny előtt, amíg a pálya 
nem alkalmas a versenyzésre). Lemondott Bernie Ecclestone a Forma 1 istene így 
helyére Ross Brawn veszi át a sport vezetését. Valtteri Bottas pedig megy a Merce-
desbe és Wehrlein pedig a Sauberhez. A Manor pedig csődbe ment így nem tudni, 
hogy mi lesz a csapattal. Megszűnik vagy megy tovább.  

Ruzsinkó Ádám 6.b 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2009-es_Formula%E2%80%931_vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2017-es_Formula%E2%80%931_vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g#cite_note-3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biztons%C3%A1gi_aut%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biztons%C3%A1gi_aut%C3%B3


A világ legerősebb utcai autója 

2016 legerősebb autója a német építésű Bugatti Shiron. A motorja egy 8 literes W16-

os erőforrás, ami 1500 lóerőre és 420km/h-ra képes. 2.5 másodperc alatt éri el a 

100km/ órát.  A kocsi a sokk plusz lóerő ellenére csupán 5km/h-val gyorsabb mint a 

veiron supersport ami annak tudható be, hogy az autó majdnem 2tonna . A Shiron 

ára 740.000.000ft. Ami meg is éri hogyha olajmágnás vagy. Mert az autó mindenféle  

extrával pl:bőrbelsővel van felszerelven ráadásul szerintem gyönyörű és agresszívan 

néz ki.  

 

Szalai Andor 8.a 



  Az álombárány 

Arapawa juh  

Új-zélandi juhfajta, a gyapja bar-

na-fehér. Szarva nagy, ezért ha a 

vadonban eltéved, a vadászok 

pályáznak rá. A gyapja nagyon 

puha, és kényelmes. Körmölni 

nem kell. Szép, de alacsony juh, 

méretét sajnos nem tudom pon-

tosan elmondani. Kb. 1 méter.  

Igazán vastag a gyapja, ha valaki kényelmes 

gyapjúpaplant szeretne, akkor ezt a juhot is 

választhatja, de nehezebb beszerezni a többi-

nél. A szarva színe jellegzetes.  Kitenyésztettek 

már olyan fajtáját is az arapawa-nak, melyre 

nem szabad vadászni, mert farmon tartják, 

ezeknek a példányoknak nincs szarvuk. 

Szóval, puha gyapjúért arapawa-t keress!  

Vörös Réka 5.a 



Egyszerű édes 

fánk recept. 
50 dkg finomliszt 

1 kávéskanál só 

2.5 dkg élesztő 

3 dl tej 

4 evőkanál cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

1 db tojásárgája 

7 dkg margarin 

5 dl napraforgó olaj 

1. Az élesztőt felfuttatjuk a lan-

gyos tejben 1 evőkanál cukorral. 

2. A liszthez adjuk a sót, a mara-

dék cukrot, a vaníliás cukrot, a fel-

futott élesztőt, a szobahőmérsék-

letű margarint és a tojássárgáját. 

3. Alaposan kidagasztjuk. Meleg 

helyen kb. 1 óra alatt a duplájá-

ra kelesztjük. 

4. Lisztezett felületen 1,5 cm vas-

tagra nyújtjuk. Egy közepes mére-

tű, lisztezett pogácsaszaggatóval 

kiszaggatjuk. 

5. A korongok közepébe hüvelyk-

ujjal lyukat nyomunk úgy, hogy a 

tészta ne szakadjon át. 

6. Egy magasabb falú edényben 

felforrósítjuk az olajat. Addig is kel 

még a tészta. 

7. Közepes lángon, többször meg-

forgatva karamellbarnára sütjük 

mindkét oldalukat. Vigyázzunk, 

mert hamar sül. 

8. Konyhai papírtörlőn hagyjuk a 

felesleges olajat lecsöpögni. 

Jó étvágyat 

kívánok!:) 

Pálinkás Pál 6.a 



 

A magyarság körében 
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok kö-

zépkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az-

 anjouk és Mátya király udvarából itáliai hatásra utaló 

adatok is. 

A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos 

„esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már 

tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elne-

vezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt 

utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az 

ifjú férj az após kontójára fogyasztott stb.). A falvakban 

a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik köz-

vetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a 

farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tűz-

te. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés 

volt. 

 

Horvai Sarolt 6.a 

 

 



Játék ajánló 

Honfoglaló 

A honfoglaló egy stratégiai játék, ami 2002-ben került fel az 

internetre. Online (elérhető) emberekkel lehet ˝harcolni˝. 

Magyarországot kell ˝elfoglalni˝, kérdéseket kaptok. Az oldal 

állandóan frissítés alatt áll. Androidra letölthető. De IOS-ra 

egyenlőre még nem adták ki. Egyszerű regisztráció után már 

játszhatsz is. Nekem nagyon tetszett, ajánlom mindenkinek. 

https://honfoglalo.hu/ 

Bánfalvi Lili 5.a 

https://honfoglalo.hu/


Pici állat ismertető 

Testmérete 6–11 cm, súlya legfeljebb 50 gramm. Bundája sűrű, háta 

szürke, közepén fekete csíkkal. Hasa fehér, farka rövid. Télen kivilágoso-

dik, néha egészen fehérré válik. Fekete szeme aránylag nagy. Táplálékát 

mellső lábait kézként használva tömi rugalmas pofazacskójába. Rövid, 2-

3 évig élnek. Tartható terráriumban is és ketrecben is. A terráriumot ren-

dezzük be úgy, hogy a hörcsög ne unatkozzon.  

Kell tehát házikó, mókuskerék, wc-papír guriga (alagútként), itató (golyós 

önitató), fogkoptató. Alomként megfelel a faforgács, de örül a szénának 

is, azzal béleli ki a házát.  

A hörcsögnek készített magkeverék megfelel igényeinek. Emellett adjunk 

neki zöldséget, gyümölcsöt és állati fehérjéket. Kedvencei a sárgarépa, 

kígyóuborka, saláta, paradicsom, és a paprika. Ne adjunk neki déligyü-

mölcsöket, erős paprikát, hagymát és krumplit keményítőtartalma miatt 

és a paradicsom zöldjét. Ha észrevesszük, hogy vemhes és egy terrári-

umban van a párjával akkor szét kell őket választani. Az apa megölheti a 

kölyköket.  

Bánfalvi Lili 



Pici állatismertető 

A kirk– dikdik antilop 

Ez a kis állat, a Kirk– 

dikdik antilop nagyon 

ritka,a vadonban már 

alig él de állatkertekben 

még előfordul. A legki-

sebb antilopfajták közé 

soroljuk. Valakik még 

otthon is tartja, de ez 

nem csoda, hiszen olyan 

elbűvölően aranyos! 

Kinézete: Bundája minden esetben barna, nagy szemei 

feketék ( vagy barnák ), és a feje tetején szőre hosz-

szabb. Lábai vékonyak, teste kicsit kerekebb. Orra or-

mányszerű. Na de mire használja? Így mindig tud me-

leg levegőt belélegezni,még akkor is, ha hideg van, és 

ide oda mozgatja, így szaglása kitűnő.  Testhossza 52-

72 cm, tömege 3-7 kg. 

Vörös Réka 5. a 



Ezt inkább lányoknak ajánlanám. Könnyen elkészíthető.  

Sok hullámcsatod van? Hol elveszik, hol pedig van! Itt egy tipp, 

hogy miként tárolhatod csatjaidat! Nehogy kidobd az üres Tik-Takk 

- os dobozokat! Hasznosak azok! Az iskolai büfében is található. 

1. Lépés: Kapard le a Tik-Takk-os feliratú matricát a dobozról! 

2. Lépés: Vegyél elő színes, mintás celluxot, majd helyezd tetszés 

szerint el a dobozon! (Nem csak a cellux jó, hanem újságpapír is, 

vagy csomagoló papír, csak ahhoz ragasztó is kell :) ) 

Találós kérdések 

Feldobod, semmi, leesik, semmi, 

mi az? 

- Semmi. 

- Akkor meg mit dobálod?  

Kreatív dolgok 

Nyelv törők 

- Mi van a hangyaboly 

alatt? 

- Hangyagörl.  

A mama papagája nem a papa papagája  

 Kerekes kerekét kereken kerekíti kerekre  

Szabó Kerubina Anna 6.a 



Ajánlotta:  Bagó Patrik 6 a 

Kinder tejszelet recept 
Hozzávalók 

A piskótához 

5 db tojás  

90 g kristálycukor 

90 g búzaliszt  

30 g  kakaópor 

12 g sütőpor 

A krémhez 

40 g pudingpor - tej-

szín ízű 

250 ml  tej  

80 g kristálycukor 

25 g vaj 

150 g mascarpone 

TELJES ELKÉSZÜLÉSI IDŐ 

A tojásokat kissé felverjük. Nem kell kemény habbá, csak hogy kicsit habos le-

gyen.  

Hozzáadjuk a cukrot, az átszitált lisztet, kakaóport, sütőport és elkeverjük.  

Sütőpapírral bélelt 32*39 cm-es tepsibe öntjük, elsimítjuk és 180 C fokra elő-

melegített sütőben 12 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük.  

Kitesszük kihűlni. Sütőpapírt lehúzzuk róla ha kihűlt. Mivel vékony a lap, ha le-

vesszük, a tepsiről pár perc alatt meghűl. Ha kihűlt elvágjuk félbe és az egyik 

felet felvágjuk, ahogy szeretnénk.  

Elkészítjük a krémet. A pudingport a cukorral összekeverjük, hozzáadjuk a tejet 

és pudingot főzünk belőle. Majd kihűtjük.  

A mascarponét kikeverjük a vajjal.  

Hozzáadjuk a teljesen kihűlt pudingot is és azzal is simára keverjük.  

Az egyben hagyott fél lapot megkenjük a krémmel, majd rátesszük a méretre 

vágott lapokat. Hűtőbe tesszük pár órára, majd óvatosan vágjuk át a krémet és 

az alsó lapot is egy éles késsel.  

Egyszerűen mennyei finom! :)  

Elkészítés 



A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket: 

- Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred megeszik belőle 

kettőt? 

Móricka felteszi a kezét és válaszol: 

- Nagy verekedés!  

Három viccel készültem 

- Milyen a villanyszerelő munkája? 

- ??? 

- Feszültséggel teli.  

- Miért büntették meg a japán origami művészt 

Magyarországon? 

- ??? 

- Gyorshajtásért... 

Bagó Patrik 6 a 

Viccek 



Fotózás 

Pár hónapja elkezdtem  fotóz-

ni tájakat, növényeket, állato-

kat. Nagyon tetszik nekem ez a 

foglalkozás, és a kedvenceim 

az állatfotók.  

A legjobban sikerült képeim: 

A kedvencem: 

Vörös Réka 5.a 



Iphone 7 plus  

Iphone 7 plus: 

Ez a gyönyörű dupla kamerás készüléket 2900Mah-es akkumu-

látor üzemelteti, ami 240 óra készenléti időt biztosít. A készülék 

Több színben és memória méretben megtalálható és a legújabb 

Szín a „jetblack” {Kozmosz fekete} ami gyönyörűen csillog vi-

szont gyönyörűen össze is szedi az ujjlenyomatokat de ezt leszá-

mítva gyönyörű készülékszín. A 12mp-es dupla hátlapi kamera 

Nagyon szép képeket csinál. Az 5.5’’ -os kijelző 1920x1080 

Képpontból álló telefon. Ez a készülék por és cseppálló de az 

apple még nem meri kijelenteni 

hogy teljesen vízálló a telefon, de  

Több teszt is  ezt mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi Martina  5.A 



Pamkutyáék 

A csatorna 2010-ben indult, Béla és Pista vezetésével. Röpke 7 év alatt a magyar 

youtubosok hírességei közé kerültek, köszönhetően a 461ezer feliratkozónak. 

A portál leghíresebb videói kétség kívül a zene paródiák. De aki nem szereti ezt a „műfajt”, 

biztos, hogy talál valami kedvére valót a rengeteg témájú videó között. A videók legtöbbje 

paródia, így hogyha csak egy jóízűt szeretnél nevetni akkor  nagyon jó választás ez a csa-

torna. 

Készítette: Szalai Andor 8.a 

Youtuberek 



 

Mivel itt a farsang, vicces szavakkal teletűzdelt verset hoztam. J 

Három napja már, hogy rémálmaim vannak 

Benne szandált zoknival hordó Justin Bieberek támadnak, 

de reggel felkelek, egy ordítozó majom ébreszt 

szájsamponnal lemosom a fogamról a palacsintareszeléket 

 

Hagymás szagú illatosítót fújok rá a testemre, 

mert kekszet kapálni indulok korán reggel a kertbe. 

Megetetem a kolbászfülű lámámat. 

Egy szerelmes mesterlövész lőtte szét a kedvenc ananász sapkámat! 

 

Pókmalac mászik a tejbegríz ízű fámon 

Egy bajszos kisbaba elefántfészekben táncol 

Kakaós csigák versenyeznek egy dinóherceg hátán 

egy ufófejű egér sír irigyen a Dancsó simogatás láttán 

 

Mindenki irigy a töltött káposztámra, 

zoknipörköltet készítek vacsorára 

Én violinkulccsal nyitom ki az ajtóm 

Ha fürödni megyek az úszógumim felfújom 

 

Én úthengerrel nyújtom a tésztát 

Szemeimmel kirakom a rubik kockát 

 

2x 

Ne nézz, mert visszanézek, s rosszul jársz komám 

a caffoszaurusz elkap meg a répafejű kutyám! 

 

Lézerkarddal kenyeret szelek 

egy majom néz miközben majonézt eszek 

Köldök bajuszt növesztek 

majd egy flakon macskával verekszek 

 

Ezt nem hiszem el, valaki megitta a tejem 

hívnom kell Kálámbót, hogy kinyomozza nekem 

A vasalódeszka volt, vagy a Wc papír guriga 

Bob tuti nem lehetett, mert a 2,8%-ot nem bírja. 

 

Nyugi haver majd én segítek 

a mohókaktusz volt, de már rég lelépett 

gyere inkább szelfizni egy kacsa szájú bálnával 

vagy megkínállak inkább kólás makarónival 

 

Ne is mond haver én mentem volna 

de csúszós kiflin megbotlottam 

a földről felkeltem nagy kómásan 

egy kakadu táncolt előttem mókásan! 

 

Pókmalac mászik a tejbegríz ízű fámon 

Egy bajszos kisbaba elefántfészekben táncol 

Kakaós csigák versenyeznek egy dinóherceg hátán 

egy ufófejű egér sír irigyen a Dancsó simogatás láttán!                          Szabó Áron Timóteus 6.a 



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. 



Ismét jönnek szép idézetek tőlem.  Jó szórakozást! 

 

 

Az élet arra való, barátom, hogy élvezzük, hogy leszakítsuk a virágát, mert ha elérünk a 

végére, lejár a szavatosságunk, és nincs csere. 

Francisco González Ledesma 

 

 

 

Az emberi élet oly rövidre van szabva, mindenki lázas sietséggel munkál a maga javán, 

nehogy kifogyjon az idejéből, egymás megismerésére alig jut egy-egy futó pillanat. 

Benedek Elek 
 

Az élet rövid, és a bölcsességhez vezető út túl hosszú. 

Cassandra Clare  

  

Szabó Áron Timeóteus 6.a 

 

 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Francisco_Gonzalez_Ledesma
http://www.citatum.hu/szerzo/Benedek_Elek
http://www.citatum.hu/szerzo/Cassandra_Clare


TopGear 

A TopGear egy Brit autós műsor, ami a világ egyik legismertebb 

és legnézettebb sorozata. 

A sorozat 2002-ben indult Jeremy Clarkson, Richard Hammond 

és James May műsorvezetőkkel. 

A sorozat 23 évadból áll, és mind máig bővül új évadokkal. A 

műsor autó vásárlási tanácsokra és szuper autó tesztekre épül. 

Ám kétség kívül a legnépszerűbb részek a különkiadások, ahol  

lepukkant olcsó autókkal  vágnak át a világ távoli tájain. 

A TopGear csapata elég egyszerű módon állapítja meg hogy me-

lyek a leggyorsabb autók, hiszen amint megjelenik egy új szu-

perautó, rögtön küldenek nekik egy példányt, hogy teszteljék,  

Szalai Andor 8.a 



Life Fitness
A Life fitness egy olyan cég amely edzőgépeket {PL. ellipszis tréne-

reket,futópadokat,evezőgépeket stb.} gyártanak és nagy cégek 

gépeit is gyártják mint PL. Hammer Strength. 

 

Ez a cég végzi a csiszolási, 

festési,polírozási munkálatokat és 

ezek elvégzése után Amerikába kül-

dik az alkatrészeket, ott összerakják 

és a kész gépeket vissza küldik egy 

végső  

ellenőrzésre és az esetleges javítá-

sok után, a gyártóhoz szállítják és 

készen akár edzőterembe, akár ott  

                                                     honra  meg lehet rendelni.                        

 

 

 

 

 

Pécsi Martina 5/A 



4 Szép keverék kutya  

1. Dalmata és tacskó  

 

 

 

 

2. Labrador és husky  

 

 

 

3. pitbull és  husky                               A KUTYA  aki megbecsül és 

feltétel nélkül szeret de némelyik 

ember ezt is csak kihasználni 

Tudja. 

 

 

 

 

 

4. Corgi és husky 

 

 
Pécsi Martina 5.A 


