
Vicc oldal 

 
Nem mindegy viccek: 

Nem mindegy, hogy köhögve röpülsz vagy röhögve köpülsz? 

Nem mindegy, hogy alázatos egyházi atya, vagy gyalázatos fegyházi gatya. 

Nem mindegy, hogy egyöntetű vagy ön egy tetű. 

 

 
 

A tűzoltóság oktatást tart az iskolában. A bemutató után a tűzoltó feltesz egy kérdést. 

- Na, gyerekek, mit csináltok, ha ég a kabátotok? 

      Mire az egyik kisfiú: 

- Nem veszem fel.    

 

 
                                                                                                                                                                                                                                szerkesztő 

 
  



Misztikus lények 

elemzése 
 

Hazájának Indiát vagy Afrikát tartják. Már az ókori íróknál is feltűnt, például Arisztotelész, 

Plinius  és Aelianus műveiben.  

Egyes utazók, például Katte, Rüppell, Fresnel Müller, akik a Fokföldről és mások, 

akik Numibia irányából haladtak előre Afrika belsejében, állítólag egyszarvút 

ábrázoló sziklarajzokat találtak. 

 

Unikornis szobor narvál - agyarral 

 

Ókori eredetű hiedelmek szerint szarvának pora minden méreg hatását közömbösíti; az állatot 

cask úgy lehet elfogni, ha egy szűz leányt ültetnek le útjába, az előtt letérdel, és ölébe hajtja a 

fejét. 

Különösen a középkorból maradt fenn sok ábrázolása; kedvelt volt címerállatként is. A 

szűziességnek vagy Szent Jusztiniának volt a jelképe. Még a 18. században is gyakran 

megjelent az egyszarvú alakja a patikák ajtaján, mert szarvának (mérgezést) gyógyító erőt 

tulajdonítottak.  

 

 

A Griffmadár teste egy oroszláné, feje és szárnyai egy sasé. Két fenséges és a saját fajtájában 

a "királyi" állatokból tevődik össze, hiszen az oroszlánok az állatok királyai az emlősök 

között, a sasok pedig a madarak között. A Griffmadár szimbolizálja az erőt és a védelmezést. 

Néhány kultúrában a griffmadár a házasság jelképe, hiszen egyik állat sem képes a másik 

nélkül élni, hiszen egy test és lélek ők.                              Forrás: Wikipedia 

                                                                                                  Készítette: Borók Anikó 5.b 

Az ősz legnagyobb trendjei 

A nőies vonal persze tovább hódít, de az oversize blézerek és a bő fazonú nadrágok is közkedveltek lesznek. 

A kabátok között már nem az elegáns szövetkabát lesz a legnagyobb kedvenc, a harisnyák terén pedig 

visszaköszönnek a ’80-as évek. A következő képeken megnézheted a szezon 

legnagyobb kulcstrendjeit: mindenhol ezekkel találod majd szembe magad 

ősszel.Az ősz legdivatosabb ruhadarabja egyértelműen a nőies pelerin lesz. 

Csinos, könnyed eleganciát kölcsönöz a viselőjének, a hűvösebb időben pedig 

különösen praktikus.  

Az őszi szezonban visszatér jó néhány retró trend a farmerdivatba. A ’80-as, ’90-

es évek trendjei közül már rengeteg visszatért, ősszel 

pedig csak még többet köszönthetünk majd. A farmerok között újra menőnek 

számítanak a bő, az egyenes szárú, illetve a trapéz darabok, de a boyfriend és az 

anyukaszabás is tovább hódít. A trapéznadrágok az ősz kedvencei lesznek: nőiesek, 

nyújtják és vékonyabbnak láttatják a lábakat, és nagyon divatosak is. Ezt a sötét 

darabot a Zarában 8995 forintért vásárolhatod meg. 

Visszatérnek a ’80-as években nagy 

kedvencnek számító színpompás harisnyák is. 

Feldobnak minden szettet, és a lábra terelik a figyelmet, ám óvatosnak kell 

velük lenni, mert könnyen túlzásnak, gyerekesnek hatnak.      

Az egyik legdivatosabb szín a 

halványlila lesz, az pedig különösen 

sikkesnek számít majd, ha nemcsak 

egy, hanem több ilyen árnyalatú darabot viselsz egyszerre. 

 

 

 

A kötött anyag hatalmas kedvenc lesz, méghozzá nemcsak 

kardigánokban, hanem testhez álló egészruhákban is. 

 

            Miklovicz Kitti 7.c  forrás: femina.hu 
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                     Színpadi és TV-s karrier: 

2008-ban kapta meg az első színházi szerepét a 13 című musicalben a Broadwayon, ahol Charlotte-ot 

alakította. Ezért a szereplésért megnyerte a National Youth Theatre Association díjat még ebben az évben. 

2009-ben a The Battery’s Down című sorozatban láthattuk Rifferként egy epizódban. Emellett a Hópihe című 

film amerikai változatában ő volt Snowflake szinkronhangja, a Winx Club: 

Enchartix-ban hallhattuk a hangját, Diaspro hercegnőként. 2012-ben is folytatta a Winx-hez szinkronizálást, 

a Beyond Believix 8 részes sorozatban is ő adta Diaspro hangját. 2013-ban a Swindle vígjátékban kapott 

szerepet Jennette Mc Curdy és Noah Crawford mellett főszerepben, mint Amanda Benson. Márciusban a 

Family Guy egyik epizódjában adta a hangját. 

Nickelodeon: 2010 márciusában startolt a Nickelodeon legújabb sorozata, a V, mint Viktória ahol 

CatValentine szerepébe bújt. Cat alakítása hozta meg számára a nemzetközi sikert, ugyanis nemcsak 

színésznőként, de énekesként is sorozatban mutatkozott be. 2011-ben az i Carly -ban tűnt fel a Victorius 

stábjával egy különleges epizódban. 4 évad ért véget a nagysikerű V, mint Viktória, ugyanis nem volt elég a 

nézettség a sorozat folytatásához. Azonban Ariana nem maradt munka nélkül, hisz miután az iCarly-t is 

kaszálta a Nickelodeon, ő és Jennette Mc Curdy egy új sorozatot kapott, a Sam & Cat-et, ahol ismét Cat 

Valentine-t alakította. Júliusban derült ki, hogy Ariana és Jennete Mc Curdy között fellépett problémák miatt 

a népszerű Sam & Cat nem kap második évadot, ezzel törölte a Nickelodeon a sorozatot. 

Szabó Tamara 7. c. 

Exorexia 

Az exorexia egy táplálkozási zavar, mely manapság egyre elterjedtebb. Az utóbbi időkben a nemi szerepek 

felcserélődése is kedvező táptalaja lett olyan betegségeknek, mint az exorexia. Az anorexiát, bulimiát sokan 

ismerik, azonban az exorexiáról nem igen lehet hallani. 2000-ben írták le először, a testépítők evészavarának 

nevezik. Kiket érint?Kialakulásában személyiségzavar, szociális és biológiai tényezők is szerepet játszhatnak. 

Pszichológusok szerint az anorexiás nők nagy része olyan családból származik, ahol magasak velük szemben 

az elvárások, s teljesítménykényszer nyomása alatt állnak. A táplálék elutasítása így egyfajta lázadás. A 

társadalmi hatás sem elhanyagolható: a média közvetítésével a soványság divattá, követendő példává vált. A 

biológiai okok között az egyik hipotézis szerint a hipotalamusz működésében beállt zavar is szerepelhet.A 

betegség a kezdeti szakaszban leginkább pszichés tünetekben nyilvánul meg. 

A kórkép előrehaladtával testi tünetek, 

elsősorban fogyás jelenik meg, mely egy idő 

után - orvosi kezelés mellett is - csak igen 

nehezen visszafordítható. Az előrehaladt 

esetekben az alacsony testsúly okozta 

szövődmények közel 10-15%-ban halálhoz 

vezetnek.                          Puzsoma Viktória 8.a 

  

Ariana Grande a kezdetek 

Ariana Grande Butera 1993. június 26-án 

született BocaRatonban, Florida megyében az 

Amerikai Egyesült Államokban. 

Édesanyja Joan Grande, édesapja Edward 

Butera, grafikus. Van egy bátyja, Frankie 

Grande, aki szintén színészkedik. Boca 

Ratonban, Floridában nőtt fel, itt járt a North 

Broward Preparatory iskolába, ahol kezdetben 

a gyermek, majd a kamasz színi társulatokban 

is aktív tag volt. Amikor megkapta az első 

színházi szerepét magántanuló lett, de az iskola 

mindenben támogatta, sőt még magántanárt is 

kapott. 
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FORTNITE 
A 2. CHAPTER 1. SEASON  VAGY A BATTLE ROYALE 11. ÉVADJA 2019. OKTÓBER 15-ÉN 

KEZDŐDÖTT. A SEASON TÉMÁJA EGY ÚJ TÉRKÉP ÉS A BATTLE PASS KARAKTEREINEK 

ALTERNATÍV EGÓI KÖRÜL FOROG.  

A SEASON JELENTŐS VÁLTOZÁSOKKAL JÁR A JÁTÉK SZINTE MINDEN ELEMÉBEN, PÉLDÁUL 

EGY ÚJ TÉRKÉPEN, ÚJ HELYEKKEL, ÚJ FEGYVEREKKEL ÉS TÁRGYAKKAL, A JÁTÉK 

KIHÍVÁSRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁBAN ÉS MÉG SOK MÁSBAN.      

 

AZ ÚJ season sok más változást hozott. Pl. az új játékosok, akik ebben a season - ban kezdték 

azok nem kerülnek össze más náluk jobb játékosokkal. Ez egy olyan rendszer, ami a karakter 

szintek alapján dobják össze őket. Így nagyobb esély van arra, hogy a rosszabb játékosok is 

nyerhessenek. 

Kicsit régebbre visszatérve a season 10 esemény-re. Ott is visszatért egy régi karakter: 

(vizitor). Mindenki örömmel léptett be az eseménybe, mindenki nagyon izgult, hogy mi lesz. 

Miután lezajlott a rakéta kilövés egyre több rakéta lett. A végén a rakéta belecsapódott lootlake 

- ba majd azután kilökött mindenkit a pályáról és egy fekete lyuk fogadott minket. A fekete 

lyuk mindenkit nagyon meglepett és 3-4-5 napig nem történt semmi. Majd miután eljött az 

oktober 15. elkezdődött a season. 

                                                                                                                                     KÉSZÍTETTE: KODA ATTILA 7.B 

 

Marlenka egyszerűen 
        HOZZÁVALÓK: A tésztához: 

 2 ek. méz 

 2 ek. kakaó 

 2 tojás 

 2 kk. szódabikarbóna 

 20 dkg cukor 

 15 dkg sütőmargarin 

 40 dkg liszt 

A krémhez: 

 2 csomag vaníliás puding 

 1 l tej 

 2 ek. liszt 

 37,5 dkg sütőmargarin 

 2 csomag vaníliás cukor 

 30 dkg cukor 

 A tetejére: 

 cukrozott kakaópor 

 

Túrós pogácsa 

Hozzávalók: 

 25 dkg túró 

 25 dkg vaj 

 25 dkg liszt 

 só 

 A tetejére: 

 1 tojás sárgája 

Elkészítés:  

A hozzávalókat tálba rakjuk, és kézzel jól összegyúrjuk, kicsit pihentetjük, majd kinyújtjuk, és kiszaggatjuk 

pogácsa szaggatóval. A tetejüket megkenjük tojás sárgával, majd 200 fokon kb. 20 perc alatt szép pirosra 

sütjük.  

                                                                                                                                                 SZERKESZTŐ 

 

ELKÉSZÍTÉS: 

Dolgozzuk össze a tészta alapanyagait, 

csináljunk belőle 4 cipót, süssük meg őket a tepsi 

hátulján 8 perc alatt. (Tipp: Rakj minden tészta 

alá sütőpapírt) 

Főzzük meg a pudingot a tejjel és a liszttel, 

közben keverjük habosra a margarint 30 deka 

cukorral. Ha már langyos a puding, keverjük 

hozzá a cukros vajat. Kenjük rá a négy lapra a 

krémet, építsük fel a süteményt, szórjuk meg a 

tetejét cukrozott kakaóporral, hagyjuk állni a 

hűtőben pár órát, tálaljuk. 
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Hogyan legyünk jó gazdik? 
 

Az állatok rengeteg örömöt, biztonságérzetet adnak nekünk, és aktívabbá is teszik mindennapjainkat. Az 

állattartás pozitívan befolyásolja az érzelmeinket. Kiskedvencünk közelsége testünkre is jótékonyan hat. 

Mindezt a szeretetet megfelelő gondoskodás formájában viszonozhatjuk kedvenceinknek. 

Első lépésként elengedhetetlen a megfelelőélelem 

kiválasztása, mely során figyelembe kell vennünk 

házikedvencünk fajtáját, életkorát és energiaszintjét, hogy a 

táplálék az állat minden igényét kielégítse. Semmiképpen se 

etessük kedvencünket maradékokkal, hiszen rengeteg étel, 

amit mi emberek jóízűen elfogyasztunk, az állat egészségére 

nézve káros lehet. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 

folyamatosan biztosítsunk számára friss ivóvizet. 

A házikedvencünk környezetében is teremtsük meg a 

higiénikus körülményeket. A tálkáját minden étkezés után 

tisztítsuk ki, és legalább naponta cseréljük az ivóvizét. 

Felelős gazdiként mindig gondoskodnunk kell arról, hogy a 

kedvencünk eleget és a számára megfelelő formában mozogjon. Minden nap szánjunk arra időt, hogy 

átmozgassuk kedvencünket, különböző játékokkal fejlesszük, szórakoztassuk és mélyítsük el a 

kapcsolatunkat. Az iránta érzett szeretetünket rendszeresen fejezzük ki simogatással. 

A közösen eltöltött időépp olyan fontos, mint hogy kutyusunk akkor is jól érezze magát, ha épp nem tudunk 

vele lenni. 

Mindig legyünk tekintettel kedvencünk viselkedésére, ugyanis a változások, mint például a megnövekedett 

vagy lecsökkent étvágy, a túlbuzgóság vagy 

letargikus viselkedés, a hízás vagy fogyás mind intő 

jel lehet és betegségre utalhat. Ha bármi gyanús 

viselkedést tapasztalunk, ne habozzunk és keressünk 

fel egy állatorvost. 

Ne feledkezzünk meg kedvencünk szőrének 

ápolásáról sem. 

 

 Készítette: Kovács Ágnes 7. a 

 

TikTok 

 

Bármerre nézünk az interneten, social média felületekbe ütközünk: Facebook, Snapchat, Instagram, Youtube, 

Twitter és ha eddig ez nem volt elég, most itt a TikTok, egyenesen Kínából. Egy olyan socialmediaapp, ami 

kifejezetten a tinédzser korosztályt veszi célba. 15 másodperces videókat tölthetnek fel a felhasználók 

(többnyire gyerekek), hogy lájkokat és kommenteket szerezzenek. Minden áron. 

A TikTok nem csak elsőre, de másodszorra és sokadszorra is veszélyesnek tűnik. A nemrég  

(2017-ben) fuzionált Musical.ly és a kínai Byte Dance 2018-ban TikTok néven folytatta tovább, így Kínából 

kitörve megvetette a lábát Indiában, az USÁ-ban és Európában is. 

Az applikáció eleinte igazán ártalmatlanul indult: a felhasználók különböző számokra tátogtak (lipsync), és 

ezeket töltötték fel a felületre. De senki ne legyen naiv: az iskolai egyenruhában mozgó és vicceskedő 

gyerekek mellett természetesen hamar megjelentek az alulöltözött, táncos mozdulatokat lejtő fiatal fiúk és 

lányok is. A videókat szűrni szinte lehetetlenség, ugyanis naponta 13 

milliót (!) töltenek fel a felhasználók!A videót elkészíted, feltöltöd, és 

máris jönnek a visszajelzések. Instant kaphatsz pozitív megerősítést, és 

ugyanolyan gyorsan alázhatnak porrá. Ebben rejlik az app egyik 

legnagyobb veszélye, hiszen a jócskán befolyásolható, már egyébként is 

instabil önképpel rendelkező tinik könnyen válhatnak kishitűvé.  

2018-tól több mint 150 piacon és 75 nyelven érhető el. 2019 februárjában a TikTok és a Douyin együttesen 

milliárd letöltést hozott létre világszerte. 

                                                                                    VAS JÁNOS DOMINIK, SZABÓ GYÖRGY ATTILA 6.C 
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Babona 

Péntek 13 története: 

 A világ egyik legelterjedtebb babonája a péntek 13-tól való félelem. 

Dan Brown 2003-ban írt nagy sikert arató könyve a „ A da Vinci kód” 

hívta fel a figyelmet arra a hiedelemre, hogy 1307.október 13-án, 

pénteken végeztette ki a Templomos Lovagokat IV. Fülöp francia 

király. 

A félelem a tizenhármas számtól, az ókorba nyúlik vissza. A 

tengerentúlon olyannyira tartja magát ez a szokás, hogy az Amerikai 

Egyesült Államokban a felhőkarcolóknak nincsen tizenharmadik emeletük, a kórházakban nincs tizenhármas 

szoba. Franklin Delano Roosevelt sosem volt hajlandó olyan asztaltársaságnál étkezni, ahol tizenhárman ültek. 

Rendszerint odarendeltek még egy embert. 

Ami a pénteki napot illeti: Bibliai oka van, hogy a pénteket a legszerencsétlenebb napok között jegyezzük. 

Ezen a napon feszítették meg Jézus Krisztust, és állítólag ez volt a paradicsomi bűnbeesés napja is. Az utolsó 

vacsorán tizenhárom vendég volt: tizenkét apostol és maga, Jézus. Ezért tartja magát az a hiedelem is, hogy 

tizenhárom emberrel étkezni egy asztalnál: veszedelem.  

Más források szerint a Messiást eláruló Júdás személyére utal a szám, mert ő volt az, aki utolsóként ült le az 

asztalhoz. A középkorban ezen a napon éhgyomorra tüsszenteni nagy szerencsétlenséget jelentett. 

A péntek - a néphit szerint - a gonosz napja, vagyis nem alkalmas házasságra, vagy arra, hogy új házba 

költözzünk, új állást vállaljunk, nagy útra induljunk. A pénteki naptól való félelem másik gyökere, hogy a 

XIX. századig ez a nap volt Európában a hóhérok napja: rendszerint ekkor hajtották végre a nyilvános 

kivégzéseket.                                                         forrás: Történelem cikekk.hu      Szilágyi Dóra 7. c 

FELHÍVÁS 

2019. december 7 – ig, karácsonyi dekorációs díszt, portékát: ajtó, - fenyő díszek, apróságok, 

játékok- várjuk a diákoktól, melyet a karácsonyi vásáron fogunk árulni. A legtöbbet készítők, 

gyűjtők jutalma pizza lesz.   

A DÖK segítő tanárnak- Janó Valériának- kell leadni a karácsonyi díszeket legkésőbb december 

7.- szombat- délig.                                                                         

                                                                   HAJRÁ!!!       

Interjú Tanárokkal 

A novemberi Suli újságunk Interjú Tanárokkal című rovatában, ebben a hónapban Király Zoltán testnevelés 

szakos tanár úrral készítettem interjút. 

- Hol tanult? 

- Általános iskolás tanulmányaimat itt az Arany János Általános Iskolában végeztem. Középiskolát a 

Móricz Zsigmond Gimnáziumban végeztem. Jelenleg az Esterházy Károly Egyetemen tanulok. 

 

- Milyen diák volt szorgalom és magatartás terén? 

- Szorgalmam általános iskolában nagyon átlagos volt. Középiskolába javulásnak indult és az 

Egyetemen tanulmányi ösztöndíjat kaptam. A magatartás…Nos, Én nem voltam egy áldott jó gyerek 

nagyon jól szórakoztunk a barátaimmal, de Én mindig tudtam, hogy hol a határ. 

 

- Miért lett Tanár? 

-Nagyon sok motivációt kaptam. Nekem Kádár tanár úr osztályfőnököm volt Általános iskolában. Az 

Ő példájára lettem tanár. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy kollégák lehetünk. És nyilván a sport, 

amit imádok.  

 

- Hogy érzi magát nálunk? 

-  Jól. Negatív élményem még nem volt. Kollegákkal jól kijövök. Itt a tesi szakon pedig kifejezetten jó 

csapatot alkotunk Ricsi bácsival és Kádár tanárúrral. 

-  

- Mivel szokta a Tanár úr tölteni a szabadidejét? 

- Hétvégén iskolában vagyok tehát a hétvégéim nagy részét a tanulás tölti ki. Ennek ellenére igyekszem 

minél több időt tölteni a párommal és a családommal. Valahol belül még Én sem nőttem fel. A 

öcsémmel gyakran X-Box - ozunk. És nyilván a sport is nagy szerepet játszik a szabadidőm 

kitöltésében. 

-  

- Milyen zenét szokott hallgatni? 

- A mai populáris zenéket álltalában. Kedvelem az elektronikus zenét és a Hip – Hop - ot. Kedvenc 

műfajom és előadóm nincsen, mert mindig azt hallgatom, ami éppen tetszik.  

 

           Köszönöm Tanár úrnak az interjút!  

Szilágyi Dóra 7.c 
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