
 

Én azért  szeretek 

suliújságot írni: mert sze-

retek írni (Simon) 

Azért írok újságot, hogy 

tanuljanak az emberek 

(Ádám) 

Én azért szeretek Suli új-

ságot írni, mert jó ötleteim 

vannak. (Fruzsi ) 

Azért szeretek a 

suliújságban dolgozni, 

mert saját cikkeket írha-

tok, amiket más is olvas-

hat. (Aisa ) 

Mi ezzel az újsággal azt 

szeretnénk elérni,hogy 

akik olvassák, jól érezzék 

magukat. (Anna ) 

Kellett választani egy 

szakkört, a barátom mon-

dott néhány szót róla, és 

megtetszett. (Hime ) 

Azért csinálok újságot , 

hogy az emberek okosod-

janak. (Marci) 

Én azért szeretek a suli 

újságnál dolgozni, mert 

így át tudom másoknak  

adni az ötleteimet! (Zsófi ) 

Azért szeretek Suli újsá-

got  írni, mert  ezen kikap-

csolódhatok, és  szeretek 

másoknak olyan dolgot 

átadni, amit például 

nem tud. 

Igazából én azt is szeret-

tem volna, ha ez a Suli 

újság  mindig működött 

volna, bár nem fizetést 

kapunk érte. (Mira) 

Szeretem a sütiket, ezért 

írunk róluk Fruzsival. 

(Nóra ) 

Azért írok, mert ezzel én 

is tanulok és a kedves ol-

vasó is!  (Márkó) 
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A robot egy 

elektromecha-

nikai szerke-

zet, amely elő-

zetes progra-

mozás alapján 

képes különböző feladatok végre-

hajtására. Lehet közvetlen emberi 

irányítás alatt (mint a Space 

Shuttle robotkarja), de önállóan is 

végezheti a munkáját egy számí-

tógép felügyeletére bízva. 

A robotokkal rendszerint olyan 

munkákat végez-

tetnek, amelyek 

túl veszélyesek 

vagy túl nehezek 

az ember számára 

(például nukleáris 

hulladék meg-

semmisítése) 

vagy egyszerűen 

túl monoton, de nagy pontosság-

gal végrehajtandó feladat, ezért 

egy robot sokkal nagyobb bizton-

sággal képes elvégezni, mint az 

emberek (például a járműgyártás 

területén). Robotokat hadi célok-

ra is felhasználnak. 

 

Nagyon sokan szeretik az állato-

kat, és tartanak is otthon (pl: ku-

tyát, macskát, háziállatokat). Le-

het több fajtájú: emlős, hüllő, két-

éltű. Ha tartasz otthon állatot, ak-

kor felelősséget kell vállalnod 

érte. Sokat kell velük foglalkozni, 

játszani. Etetni és itatni is kell. 

Sétáltatni is létfontosságú. 

Az állatokról  A Fővárosi Állat- és Növény-

kertben is megtartották a medve-

árnyék-észlelést. A meghirdetett 

eseményen kíváncsi gyereksereg 

figyelte, mi fog történni. Az állat-

kert munkatársai először bemutat-

ták a két kamcsatkai barnamed-

vét, Tibort és Romulus-t, majd 

dr. Radics Kornélia, az Országos  

Robotok  

Állatok 

problémákat vet föl, ha a jövő 

robotjai tudattal és személyiség-

gel fognak rendelkezni, illetve 

elképzelhető-e, hogy egyszer a 

robotok fejlettebbé válnak az em-

bereknél és átveszik az uralmat a 

világ fölött? 

 

A robotika 3 alaptörvénye 

1. A robotnak nem szabad kárt 

okoznia emberi lényben vagy tét-

lenül tűrnie, hogy emberi lény 

bármilyen kárt szenvedjen. 

2. A robot engedelmeskedni tar-

tozik az em-

beri lények 

utasításai-

nak, kivéve, 

ha ezek az 

utasítások az 

első törvény előírásaiba ütközné-

nek. 
 

A robot tartozik saját védelméről 

gondoskodni, amennyiben ez 

nem ütközik az első és a második 

törvény előírásaiba. 
            Ádám 

A robotok gyakori szereplői a sci-

fi filmeknek, könyveknek, soro-

zatoknak. Feltűnhetnek gonosz 

szerepben, az emberiség elpusztí-

tására törekedve, de találunk jó 

robotokat is. Asimov műveiben 

jelent meg először a robotika há-

rom törvénye. A robotokkal kap-

csolatban általában két fő kérdés 

foglalkoz-

tatja a 

szerzőket: 

milyen 

erkölcsi 
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 Meteorológiai Szolgálat elnöke 

beszélt a medvékhez kapcsolódó 

népi időjóslás hagyományairól. A 

két medvét 11 órakor engedték ki 

a sziklabarlangból a kifutóba. A 

borús idő miatt azonban jól látha-

tóan kirajzolódó árnyékuk egyál-

talán nem volt, így a medveár-

nyék-észlelés azzal az eredmény-

nyel zárult, hogy medvék nem 

látták meg az árnyékukat. A népi 

megfigyelések szerint ez arra 

utal, hogy a tél már nem tart so-

káig, és hamarosan beköszönt a 

tavaszias időjárás. 

          Anna 

Jön a tavasz? 

Van még körülbelül 300 proto-

húsevő faj, amelyek életműködés-

ében szerepel a fenti jellemzők 

némelyike, de nem az összes. 

 

Magyarországon is honos nem-

zetségek és fajok: 

Aldrovanda vesiculosa – aldrovanda 

Drosera – harmatfű 

Pinguicula – hízóka 

Utricularia – rence 

Én nem tudom, hogy ti hogy 

vagytok vele, de nekem az egyik 

kedvenc növényem a húsevő nö-

vény. Szerintem nagyon különle-

ges növény, főleg azért, mert hús-

sal lehet etetni, más növényt nem. 

Én arra is kíváncsi vagyok, hogy 

a növény milyen illatot áraszt, bár 

ezt nem valószínű, hogy a saját 

orrommal tapasztalni fogom, 

mert ez az illat (vagy bűz) emberi 

érzékszervvel nem érezhető. 

   Zsófi 

A rovaremésztő, köznapi nevén 

húsevő, rovarevő, rovarfogó nö-

vények olyan növények, amelyek 

csupán tápanyagaik egy részét 

nyerik állatok húsából, s nem az 

élethez szükséges kémiai energi-

át. Főként rovarokat és más ízelt-

lábúakat ejtenek csapdába. 

Általában olyan helyeken nőnek, 

ahol a talajban kevés a tápanyag, 

különösen a nitrogén. Jellemző 

élőhelyük például a lágy vizű mo-

csarak, tőzeglápok, de megtalál-

hatók esőerdőkben, illetve még 

északi fekvésű sziklafalak moha-

telepeibe kapaszkodva is. 

A rovaremésztő növényekről az 

első híressé vált tanulmányt 

Charles Darwin írta 1875-ben 

„Insectivorous Plants” címmel. 

A több mint egy tucat rovar-

emésztő növénycsaládba mintegy 

ezer fajt sorolnak. Mindegyik 

csapdába csalja áldozatát, emész-

tő enzimeket termelés felszívja a 

tápanyagokat. 

Növények 
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A növényeket 

általában ,, 

VIRÁG”-nak 

szoktuk hívni 

bár sokan tud-

ják, mégis 

úgy mondják: ,, Jaj de szép ez a 

VIRÁG!” 

Szóval lássunk hozzá! 

 

Biztosan hallottatok az ÖKO szó-

ról.  

Iskolánk már elnyerte ezt a címet. 

 

 Az ökológia 

mint tudomány elnevezését Ernst 

Haeckel használta először 1866-

ban az élőlények és környezetük 

kapcsolatát vizsgáló fiziológiai 

szakterület megjelölésére, tehát a 

maitól nagyon eltérő módon 

(forrás: Majer, 1993). Igaz nem 

sokkal később már Ő maga is ár-

nyaltabb véleményt alkotott. 

 

A mai szóhasználatban ecology-

ként felfogott szünbiológia alap-

jai Clements 

(1916, 1928), 

Volterra (1926, 

1931), Lotka 

(1925), Elton 

(1927), Gause 

(1934), 

Lindeman (1941, 1942) és Allee 

(1911, 1932, 1949) munkásságá-

val a 20. század első felétől kezd-

tek kirajzolódni. A korai művek-

ben a különböző módszertani le-

hetőségek eredményei még egy-

mást kiegészítve, egymással egy-

ségben jelentek meg, később 

azonban éppen az eltérő módszer-

tan és eltérő fogalomhasználat 

vezetett az ökológia tárgyával 

kapcsolatos napjainkig észlelhető 

bizonytalanságokhoz. 

Az MTA Ökológiai Bizottsá-

gának testületi állásfoglalá-

sa szerint az ökológia „feladata 

azoknak a limitálással irányított 

(…) jelenségeknek és folyama-

toknak (…) a kutatása, amelyek a 

populációk és közösségeik tér- és 

időbeni mennyiségi eloszlását és 

viselkedését (…) ténylegesen 

okozzák”. (Anonim, 1987) 

A testületi állásfoglalás a mód-

szertani problémákat nyitva hagy-

ja. Mára a módszertani speciali-

zálódás olyan méreteket öltött, 

hogy a különböző ökológiai isko-

lák képviselői egymás munkáit 

gyakran appercipiálni sem képe-

sek, ezért más tudományos szer-

vezetekbe tömörülnek, más szak-

folyóiratokba publikálnak és 

alapvetően különböző fogalmakat 

használnak. 

 

TERMÉSZET- 

VÉDELEM 

 

Dolgok, amiket szabad és miket 

nem szabad:  

Mindenki tudja: NE SZEME-

TELJ! 

Ha környezetbarát akarsz lenni, 

NE EGYÉL GYORS KAJÁT, 

mert árt a környezetednek (nem 

azt mondtam ne egyél soha többé, 

de ne rendszeresen!  

Egyél több fehérjét (húst) gabo-

nafélét. Szerintem ezt a témát le-

zártuk.                          

Nemrég SMOG riadó volt. Ez a 

gyárakból, autókból kiáramló 

füst, ami szennyezi a környezetet. 

Ezért van az, hogy nem szabad 

túl sok autónak, busznak stb. köz-

lekednie. Ez ellen csak annyit te-

hetünk, hogy nem buszozunk, 

autózunk sokat. 

 

Ne szennyezd a környezetet!

 
 

MI a JÓ és a ROSSZ oldala, a 

növényeknek? 

 

JÓ oldala: szép, illatos, érdekes, 

szép kerti, szobai kiegészítő, mi-

attuk vannak gyümölcseink. 

 

ROSSZ oldala: elszáradnak, bár 

ezt nem mondanám rossznak, de 

pénzbe kerül, gondozni kell, bár 

ez egyáltalán nem rossz benne, 

csak mások szerint. Ne vegyétek 

be barátaitoktól, barátnőitektől, 

testvéreitektől, szüleitektől. 

 

 

 

TÚRA 

Ha tényleg környezetbarát akarsz 

lenni, mozognod kell. Először is, 

ha nem mozogsz, akkor egy lusta 

disznó 

vagy. A 

mozgás 

fontos. Ha 

ezt tudtad, 

akkor 

okos 

vagy, ha 

nem, akkor meg buta vagy. Ha a 

környezetben vagy olyan dolgo-

kat ismerhetsz meg amit még 

nem tudtál. Pl.: nem csak arra 

kell gondolnod hogy milyen ve-

szély leselkedik rád hanem arra is 

hogy az állatokra milyen veszély 

leselkedik vagy a  növényekre. 

Szóval a levont tanulság : MO-

ZOGJ SOKAT !!!!! 

 
                                Míra 

ÖKO 
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Életünkben sokszor találkozunk 

ásványokkal, kristályokkal ezek-

ből rengeteg van. Ez a cikk az 

ásványok hasznosságáról és szép-

ségéről szól. Az ásványok olyan, 

a Föld belsejében és a Földön kí-

vüli objektumokban előforduló, 

természetes eredetű anyagok, 

amelyek összetétele és szabályos, 

képlettel leírható, rendezett szer-

kezete egyaránt viszonylag állan-

dó: kristályos vagy amorf. Az ás-

ványokat tanulmányozó tudo-

mány az ásványtan (mineralógia). 

A több mint 3000 ásvány közül 

általában csak mintegy 50-et 

használnak drágakőnek. 

 

A drágakö-

vekből sok 

féle dolgot 

készítenek. : 

ékszereket, 

díszeket, 

sokszor az 

emberek ásványokkal fejezik ki 

gazdagságukat. A kőzet természe-

tesen keletkezett, különféle ásvá-

nyokból (és mineraloidokból) ál-

ló, szilárd anyag. A legtöbb kőzet 

többféle ásványt tartalmaz, de 

léteznek gyakorlatilag egyetlen 

ásványból álló (úgynevezett 

monomineralikus) kőzetek is. A 

leggyakoribb kőzettípusok töme-

gének több mint kilenctizede vi-

szonylag kevés (mintegy tizenöt), 

úgynevezett kőzetalkotó ásvány-

ból áll.  

Az ásványok olyan alakot is fel-

vehetnek, amelyek nem kristály-

formák. Például a hematit nevű 

ásvány gyakran nő gömbös, vese 

alakú tömegekben. Más ásvá-

nyok, mint például a smithsonit, 

kérgeket alkot kőzetek vagy más 

ásványok felszínén . Megint  má-

sok, így a pirit, sima kerek gumó-

ként is előfordulhatnak. 

Az arany 

Az arany színe attól is függ, hogy 

milyen és mennyi ötvözőanyagot 

tartalmaz. Ezüst, platina, nikkel 

vagy cink hozzáadásával kaphat-

nak tompább vagy fehéraranyat. 

Rézzel vörös vagy rózsaszínű ara-

nyat nyernek, vassal kékes árnya-

latút. Az arany megtalálható vul-

káni kőzetekben, valamint kvarc-

cal együtt telérekben, sokszor 

szabad szemmel láthatatlan szem-

csékben. Gyakran 

másodlagos lelő-

helyeken, folyók 

homokjában talál-

ható meg.  

 

Az ezüst 

Az ezüst (INN: silver) egy kémi-

ai elem a periódusos rendszerben, 

jele Ag (latin: argentum), rend-

száma 47, nyelvújításkori neve 

ezüstany. Elsősorban ékszerek, 

pénzér-

mék, ét-

készletek, 

edények 

készítésére 

és a filmes 

fényképé-

szetben hasznosítják. 

Ezüströg 

Az ezüst fehéren csillogó, jól 

nyújtható és hengerelhető nemes-

fém, amiből igen vékony lemezek 

és huzalok készíthetők. Kémiai-

lag ellenálló, tiszta levegőben 

vagy vízben megtartja színét és 

csillogását, de a levegőben levő 

kén-hidrogén megfeketíti, mert 

ezüst-szulfid képződik a felüle-

tén. Az oxigénnel nem reagál, de 

olvadt állapotban elég sok oxi-

gént képes oldani. Az olvadék 

lehűlése közben, az ezüst megszi-

lárdulásakor az oldott oxigén erő-

teljesen fröcskölve szabadul fel. 

Az áramot az összes ismert elekt-

romos vezető közül a legjobban, 

még a réznél is jobban vezeti. A 

legalacsonyabb fajlagos ellenállá-

sú fém. Drágasága miatt mégis 

viszonylag 

keveset 

használ-

nak belőle 

az elektro-

technikában. A második világhá-

ború rézhiányos idején elektro-

mágneseket készítettek belőle az 

urán dúsításához. A szupravezető 

ötvözetek ellenállása az ezüsténél 

is kisebb, de ezek (egyelőre?) 

csak nagyon alacsony hőmérsék-

leten léteznek. 

Az ásványok használata 

Sokan az ásványokat gyógyításra 

használják. 

Testünk egészséges működéséhez 

szükségünk van az ásványokra. 

Az áványok a kövekben találha-

tók meg, s gyógyító erőket rejte-

nek magukban, úgy mint a növé-

nyek. A kövek testünkre gyako-

rolt hatása abban rejlik, hogy el-

térő rezonanciákat okoz a test kü-

lönböző részein. 

Az ásványokkal érdemes sokat 

foglalkozni. 
   Annamari 

 

Ásványok 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendsz%C3%A1m_%28k%C3%A9mia%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendsz%C3%A1m_%28k%C3%A9mia%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyk%C3%A9p%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyk%C3%A9p%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesf%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesf%C3%A9m
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n-hidrog%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_vezet%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_vezet%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fajlagos_ellen%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fajlagos_ellen%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gnes_%28fizika%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gnes_%28fizika%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szupravezet%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96tv%C3%B6zet


Szeretjük a sütiket! 

  Fruzsi—Nóri 

san hozzáadjuk az olvadt, de kihűlt 

vajhoz. 

A tejet hozzáöntjük, cukorral és a 

citrom reszelt héjával ízesítjük. A 

gyümölcsöt belekeverjük. A lisztet a 

sütőporral és a sóval összeforgatjuk, 

majd az előzőekkel összedolgozzuk. 

Egy közepes muffinsütő mélyedéseit 

vajjal kikenjük, vagy papírkosárral 

kibéleljük, és a gyümölcsös masszá-

val a háromnegyedükig megtöltjük. 

Erdei gyümölcsös muffin 

Vaj 2dkg, tojás 1db, cukor  4 

tej 1dl, finomliszt 30dkg, 

só 1tk, sütőpor 1 csomag 

citrom héja 1db, 

erdei gyümölcs  keverék 25dkg 

A nagy gyümölcs darabokat félbevág-

juk. .Nem dolgozunk fagyasztottal. 

A tojást kisé felkeverjük, majd las-

Előmelegí-

tett sütő-

ben, köze-

pes lángon 

kb. 20 perc 

alatt meg-

sütjük. A 

formában hagyjuk 10 percig, majd a 

kis süteményeket rácsra rakjuk, 

hogy teljesen kihűljenek. 

              Szofi - Terka 

Sütik 

Recept 

nulóknak maguknak kell takarítani 

(még a wc-t is).  

Sok házi feladatot adnak, előfordult, 

hogy kb. 100 oldalnyit kellett egy 

hétvégén átnézni.  

Tanítási órán egyenesen kell ülni, 

hegyes ceruza minden tolltartóban 

kötelező. Amit már elmondott a ta-

nár, azt nem lehet tőle újra megkér-

dezni.  

Télen is kint tartják a tesit, rövid 

ujjúban és rövid gatyában kell  

tornázni. 

Sportna-

pon egy 

nagyon 

nehéz tán-

cot kell 

megtanul-

ni. 

A legjobb osztályzat a 10-es.  

            Hime 

 
A japán iskola nagyon nehéz, de a 

japán gyerekek szorgalmasak. A ta-

A japán iskolák 
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rénybe tesszük. 

Lecsípünk egy darabot és ujjnyi vas-

28 dkg finomliszt 

7 dkg nádcukor 

21 dkg vaj 

10 dkg darált mandula (vagy dió) 

2 tk vaníliakivonat 

nádcukor por a szóráshoz 

 

 

Egy tálban összekeverjük a lisztet, a 

cukrot, a mandulát (vagy a diót) és a 

vaníliát, majd elmorzsoljuk a keve-

rékben a vajat és összegyúrjuk. 

A tésztát 10-15 percre a hűtőszek-

tagságú hurkát sodrunk belőle, majd 

2-3 cm hosszú csíkokra vágjuk, és 

kiflicskéket formázunk belőlük. 

A kifliket sütőpapíros tepsire helyez-

zük, és 180 fokra előmelegített sütő-

ben, kb. 10-12 perc alatt készre süt-

jük. Egy picit hűlni hagyjuk, majd 

megszórjuk porcukorral, vagy bele-

forgatjuk a kifliket. Amikor teljesen 

kihűlt, fémdobozba tesszük, így na-

pokig omlós, puha marad. 
          Simon 

 

Recept Gyors hó kifli 

Ligában 12 csapat van.  

Kijutottunk a 2016-os EB-re.  

Tök jók voltunk, de Belgium megállí-

tott bennünket. Tőlük 4 gólos veresé-

get szenvedtünk.(Magyarország 0:4 

Belgium)  

A magyarok a 2016-os EB-n a leg-

jobb 16 közé jutottak be.  

A magyar válogatott edzője jelenleg 

Bernd Stork. 

               Bence 

 

A ligánk neve:  

OTP Bank 

Liga. A leg-

több gólt az 

Újpestből Enis 

Bardhi lőtte, a 

legkevesebbet 

Horváth Zsolt. 

Az Újpest a 6. 

helyen áll. Az 

OTP Bank 

A magyar fociról 
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A smink elterjedt világszerte. Mos-

tanában már tátott szájal nézzük, 

hogy emberek mit csinálnak az ar-

cukkal. Pár embernek ez TÖKÉLE-

TESEN megy, de másoknak ez NA-

GYON nehéz. Itt van egy-két példa.  

Ahogy látjuk ez nagyon nehéz gye-

rekeknek és malacoknak. 

            Szofi Terka 



Sok lány szereti a divatot, és érdek-

lődik is utána. 

De honnan is származok a divat, és 

régen hogyan öltözködtek és hogyan 

szépítkeztek a nők? 

Most mindenre fény derül. 

Középkor és reneszánsz: zsákru-

hák és díszes selymek 

Az öltözékek 1200-ig, tehát a közép-

kor derekáig szorosan követték az 

ókori mintát. A nők zsákszerű, öves 

ruhákat és köpenyt viseltek, a férfi-

ak pedig rövid szoknyákat, alatta 

nadrágféleséget. Mindent szalagok 

vagy fibulák, azaz csatok fogtak ösz-

sze. Aki gazdag volt, kihímeztette a 

ruháját. Igazi divatról azonban eb-

ben az időben még nem beszélhe-

tünk. 

Így változott a ruha (1860 – 1890) 

 

1900-as évek divatja: 

 

Ebben az időben az előkelő társaság-

ban nagyon fontos volt a megjelenés.                                                 

A hölgyek öltözete ebből ált:                                                                                        

 

 térd alá érő fehérnemű 

 térdig érő zokni 

 alsó szoknya                                                 

 egy rövid póló féle a ruha alatt- 

 még egy alsó szoknya  

 akár néha két külön részből álló 

ruha 

 kalap-cipő 

 

Egykor még nagyon fontos volt a ka-

lap amely egésznap fejükön volt és 

hajukhoz egy kalap tűvel volt hozzá 

téve. 

Mikor az ember még gyerek volt ak-

kor csak térd alá érő szoknyát hor-

dott és egyre idősebb egyre hosszabb 

szoknyát kellett hordania 

A kalap mellett nem csak divatos de 

illem szabály is volt hogy a hölgyek 

kesztyűt hordjanak. 

Ezt mind csak az elegáns napernyő 

teszi még előkelőbbé. 

 

Az 1950-es évek: alsószoknya és 

halásznadrág 

A második világháború nemcsak a 

divat világát, de a textilipart is meg-

bénította. A divatlapok tippeket ad-

tak, hogyan lehet a régi ruhákat di-

vatossá átalakítani. A politika Ma-

gyarországon megint beleszólt a di-

vatba. 1956-ig a kommunista párt 

elvárta, hogy az öltözék csinos, de 

egyszerű legyen, és a gyárakban, 

egészséges munkáslányok mutassák 

be az új modelleket. A smink, az ék-

szer viseletét és a francia divat köve-

tését nem nézték jó szemmel. Külö-

nösen a New Look-nak nevezett stí-

lus ellen hadakoztak, kényelmetlen-

nek, kihívónak és anyagpazarlónak 

kiáltották ki. 

 

Tűsarok és nejlonharisnya 

A háború után új találmány hódított, 

egy áttetsző anyag, amely olykor 

még fizetőeszközként is szolgált: a 

nejlon. A belőle készült vékony haris-

nya testszínű és áttetsző volt. A há-

tul futó, hosszanti varrás kiemelte a 

nők kecses lábformáját, főként a 

New Look-hoz illő tűsarkú cipővel. 

 

 

Halásznadrág és balerinacipő 

A New Look az érett asszonyok di-

vatja volt, természetes tehát, hogy a 

lányok és a fiatal nők ennél fiatalo-

sabb kinézetre vágytak. A párizsi és 

az olasz mintákat lesték, és fölfedez-

ték az olaszországi szigetek világát: 

Ischiát és Caprit. Az olasz halászok 

nadrágja feltűnően szűk volt, és csak 

a vádlijukig ért. Ez a szabás a fiatal 

nőknek is nagyon jól állt. Capri- 

vagy halásznadrág néven vált diva-

tossá, és máig is az maradt. Baleri-

nacipőt viseltek hozzá, ahogy ma is. 

A párizsi művésznegyed, a Mont-

martre, illetve a francia kikötőváros-

ok, mint Marseille is hatottak a di-

vatra. Ott sokan viseltek fekete gar-

bót és fekete nadrágot. A matrózok-

tól pedig a csíkos pamutpólót lesték 

el a tervezők. Az egzisztencialista 

divat máig klasszikusnak számít. 

 

1990-ES DIVAT 

 

A 90-es évek nyilván nem isme-

retlenek senki számára – ha 

mást nem is, a zenéket biztosan 

mindenki ismeri. Ez az időszak 

elbűvölő volt divat terén: min-

denki ki tudta fejezni a saját 

egyéniségét úgy, hogy közben 

divatos volt. A paletta nagyon 

színes volt – ám még szerencsére 

ma is maradt itt pár ruhadarab, 

ami trendi.  

 

Ebben az évben sok különböző divat 

volt divatban. 

A szüleitek vagy nagy szüleitek biz-

tosan tudnak mesélni az akkori di-

vatról. 

Akkoriban a divat évenként változott 

hogy mi a vagány vagy az elegáns. 

Biztosan feltűnt  nektek hogy a 80-

as évek sokkal előkelőbbek voltak 

mint a 90-es évek, 

Visszatérve az 90-es évekhez , divat 

volt a farmer vagy a kicsit bővebb 

nadrág.  

 

 

2017 

A mai divat is nagyon változatos 

akár csak az 1890-es évek divatja. 

Annyi különbséggel hogy a két kor-

szak nagyon különböző volt, de ezt 

most hagyjuk. 

A DIVATRÓL 
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Divat tip-

pek suliba   

Először is 

légy büszke 

és magabiz-

tos abban, 

amiben 

vagy, és ne törődj azzal, hogy mások 

mit gondolnak  a stílusodról. Ha lát-

szik rajtad, hogy szeretsz abban a 

ruhában lenni, és büszke vagy a stí-

lusodra, akkor lehet, hogy ők is más-

ként látnák a helyzetet. 

Sokak szerint a farmernadrág a leg-

divatosabb nadrág, de egy sima nad-

rág, egy kényelmes póló és egy kis 

kardigán is lehet egészen divatos. 

Ha viszont biztosra akarsz menni: a 

Zara vagy a H&M katalógusában is 

láthatod, hogy mi a legújabb divat. 

Nem kell másokat utánoznod ahhoz, 

hogy divatos légy, hiszen minden 

divatot fel talált valaki, akkor te mi-

ért ne alakíthatnád a saját stíluso-

dat? 

 

Ha szeretnél többet megtudni a divat 

világáról, a divat történelemről, ak-

kor ajánlanám ezt a könyvet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Aisa 

 

A DIVATRÓL 

sokkal több szabadságot nyújtson. 

Mint például a játékosok megtámad-

hatnak, megszállhatnak és elfoghat-

nak elhaladó hajókat és probléma 

mentesen úszhatnak a közeli tenger-

partokon. Továbbá, a vadász rend-

szer is visszatért az Assassin's Creed 

III-ból, megengedve a játékosnak, 

hogy vadásszon a szárazföldön, vagy 

halásszon a vízben. 

A játék egy új sajátsága a Jackdaw 

(Csóka) nevű hajó, melynek a játékos 

a kapitánya. A Jackdaw bővíthető a 

játék folyamán, és könnyen hozzáfér-

hető, ha a játékosnak szüksége van 

rá. Továbbá, új vízalatti elemet is 

hozzáadtak. A játékos hozzáfér egy 

távcsőhöz, ezzel tanulmányozhatja a 

távoli hajókat, a szállítmányukkal és 

erősségükkel együtt. Azt is segíthet 

meghatározni, hogy egy szigeten 

vannak-e még vadászható állatok, 

megtalálandó kincsek, vagy szinkro-

nizáláshoz elérendő magaslati pon-

tok. Az Assassin's Creed: 

Brotherhoodban-

 bemutatott toborzó rend-

szer is visszatért, tovább-

fejlesztett formában. Ezzel 

lehetővé téve Edward szá-

mára, hogy új legénységet 

toborozzon. Míg Kenway 

legénysége hűséges marad, 

és a megszerzett hajók 

felett parancsnokságot 

szerezhet, nem segíthetnek 

a harcban, vagy hajthat-

nak végre nagy távolságú 

gyilkosságokat, mint az 

előző játékokban. Ubisoft 

eltávolította a testvériség 

rendszerének ezt az aspektusát, 

mert úgy vélték, hogy a játékosok 

általa túl könnyedén oldhatják meg 

a feszült és kihívást jelentő helyzete-

ket. 

                                     Bendi—Jancsi 

 

Assassin creed 

 

A játék három főbb várost szerepel-

tet: Havannát, Kingstont és Nassaut

; ezen városok sorban spanyol, brit, 

illetve kalóz befolyás alá tartoznak. 

A játékban szerepet kap 50 

,,egyedülálló" hely 

is, amit fel lehet 

fedezni, egy 60/40-es 

aránnyal a száraz-

földi és tengeri felfe-

dezések között. Az 

Assassin's Creed IV 

egy sokkal nyitot-

tabb világ érzését 

kelti, mint a hasonló 

küldetések az 

Assassins Creedben, 

és persze sokkal 

kevesebb megkötés-

sel a játékos számá-

ra. A játékban a vi-

lág hamar nyitottá 

válik, ellentétben az Assassin's 

Creed III-mal, aminek nagyon rögzí-

tett küldetései voltak, ezért nem sok 

szabadságot és felfedezni valót nyúj-

tott, amíg a játék kellőképp előre 

nem haladt. A játékos találkozik 

dzsungelekkel, erődítményekkel, 

romokkal és kis falvakkal, a játék 

világa pedig úgy van felépítve, hogy 

Videojátékok 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed:_Brotherhood
https://hu.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed:_Brotherhood
https://hu.wikipedia.org/wiki/Havanna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kingston
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nassau


Az Assassin’s Creed 

II  
 

egy külső nézetes akció- és 

kalandjáték, amelyet 

a Ubisoft Montre-

al fejlesztett ki, és 

a Ubisoft tette köz-

zé Microsoft Windows-

ra PlayStation 3-ra illet-

ve Xbox 360-ra. Ez a máso-

dik játéka az Assassin’s 

Creed játéksorozatnak és 

közvetlen folytatása az 

Assassin’s Creednek. A játék 

2009 novemberében jelent 

meg konzolra, és 2010 már-

ciusában Windows-ra. A já-

ték 2012-ben játszódik, 

amelyben a főszereplő, 

Desmond Miles, megszökik 

az Abstergo Industries-ből 

egyik alkalmazottjával, Lucy 

Stillman-nel, miután kényte-

len volt átélni egy középkori 

bérgyilkos, Altair ibn La-

Ahad emlékeit egy gépezeten 

keresztül ami közismertebb 

nevén "Animus". Az 

Abstergo-ból való megszökés 

után, Desmond beleül egy 

gépezetbe, amely sokkal fej-

lettebb, mint az eredeti 

Animus. Ez már az Animus 

2.0. Miután beleült, újra át-

éli egy középkori nemesem-

ber, Ezio Auditore da Firen-

ze emlékeit, aki a Rene-

szánsz korszak késő tizen-

ötödik századában élt Olasz-

országban. Desmond irányít-

ja Ezio-t, aki egy bérgyilkos 

lesz miután az Auditore-

család árulója megölte az 

apját és testvéreit. Mialatt 

Ezio-t irányítja, Desmond 

részese lesz az olasz városok 

hangulatának, felfedezheti a 

városi részeket és a híres 

építményeket egy szabad, 

nyitott végű világban. Az 

Assassin’s Creed II lenyű-

gözte és a mai napig lenyű-

gözi, a PlayStation 3-at és-

 Xbox-ot használó játékosok 

91%-át valamint a PC játé-

kosok 85%-át tette közzé a 

felmérést ké-

szítő 

Metacritic. A 

pozitív kriti-

kában na-

gyobb hang-

súlyt kapott, 

a városok kö-

tetlen felfe-

dezhetősége, 

az interaktivi-

tás, a nem 

kötött játék-

menet és a 

sokkal többfajta küldetés az 

Assassin’s Creed I-hez ké-

pest. Továbbá a játékban 

sokkal fejlettebb az NJK-k 

(nem játszható karakter) 

mesterséges intelligenciája 

és a támadási mechanizmus, 

és az új gazdasági rendszer 

lehetővé teszi a játékosok 

számára, hogy jobbnál jobb 

kiegészítőket, páncélokat és 

vérteket és fegyvereket ve-

gyenek bármikor a játék 

során. 

 

    Bendi—Jancsi 

 

 

ben. A 16. században már különféle 

játékok játszására alkalmazták, de 

főleg a szabadban végzett szabadidős 

tevékenységekre.  

Ekkor még sem a görög αγων (agón, 

verseny, mérkőzés), sem az αθλον 

(athlon, küzdelem 

díjért) jelentéseit 

nem értették be-

le. 

 

Egy érdekes 

sport: 

 

A sport meghatározott célú minden-

napos tevékenység, a mindennapok-

tól különböző környezetben; célja a 

testedzés, versenyzés, a szórakozás, 

eredmény elérése, a képességek fej-

lesztése. A kitűzött cél határozza 

meg a sport jellegét, a sportoló (vagy 

csapat) képességei és bátorsága mel-

lett. A sport kifejezés az angolba 

származott francia 

„desporter” (mulatságoknak élő) szó-

ból származik. Az angolban a 15. 

század közepe táján fordul elő elő-

ször „szórakozás, időtöltés” értelem-

 

 

 

Kali – Eskrima – Arnis: 

A Kali, egy botos harcművészet, 

amely nem egy népszerű sport. Ezt a 

sportot, a Fülöp szigeteken találták 

fel védekezés céljából. 

Több infót szerezhetsz: 

www.11mester.hu 
  Marci—Márkó 

Videojátékok 

Sport 
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A 2017-es férfi kézilabda vi-

lágbajnokságot Franciaor-

szágban rendezték meg 2017. 

január 11–29. között. Meg-

nyerte ( hatodszorra ) Fran-

ciaország! A magyar férfi kézilabda válo-

gatott a hetedik helyen vég-

zett. 
 

 
       Marci 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ubisoft_Montreal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ubisoft_Montreal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ubisoft
https://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
https://hu.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Assassin%E2%80%99s_Creed&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Assassin%E2%80%99s_Creed&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Windows
https://hu.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
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A rejtvények 

(szerintem) azért szóra-

koztatóak, mert valamin 

gondolkoznod kell, ami 

ebben az esetben szóra-

koztató. Pl.: 

Én nagyon szeretek rejtvé-

nyeket megoldani Is, és 

megoldani Is.  

 

 

És hogy ne legyek „szemét”, ide ra-

kok pár rejtvényt: 

az indiai szubkontinens között 

 

Nevének szár-

mazása: 

A Himalája elne-

vezés a szanszk-

rit  

hima (’hó’) és 

alaja (’otthon, 

haza’) szavakból  

áll, ami annyit 

jelent: „a hó ott-

hona”, „a hó ha-

 

Legveszélyesebb csúcsai: 

 

-Everest 

-Lhotse 

-Makalu 

 

Szélesség:2250 

km 

Magas-

ság:8848-8850 

 

Hely: Tibet és 

zája”  

(??????).  

Helyes kiejtése – az elterjedt, ám 

helytelen Himalája 

 helyett – Himálaja. 
   Zsiga 

                     Vince 

Hegy—Himalája 

ettől ár-

nyékká 

vált. 

A játékban 

harcolni 

kell más 

árnyék 

emberek-

kel, amitől 

kapsz ara-

nyat és 

ikszpét  az ékszpétől szintet tudsz 

lépni, és akkor tudsz új fegyvereket 

venni, ami arra jó, hogy többet sebez. 

Így erősebb embereket is le tudsz 

győzni.  

Egy idő után elérsz oda, hogy lesz 

dobócsillagod, amivel már elég menő 

a harc, aztán már jön az, hogy vará-

zsoltok, ami azért elég menő. 

        Bendi 

 

Shedow fieght 2 

A shedow fieght  

egy 12 pluszos 

játék  nélküli já-

ték, ami egy ka-

landorról szól, aki 

elment egy siva-

tagi templomba, 

ahol kinyitott egy 

kaput, amitől ho-

mokvihar lett, és 
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Van, ami rejtvény, de nem vicces: 



Mozgás, gyerünk! 

Szofi 3.o.: 
Sportolsz valamit? 
Igen, hat féle táncra járok. 
Milyen táncok azok? 
Rocky, néptánc, musical, balett, hip hop, és modern. Tényleg hatot számoltam. És ezek nehéz táncok? Nem, mert a rocky-n, és a hip hop-on kívül, már mindegyikre öt éve járok. 
És a rockyra meg a hip hop-ra hány éve jársz? Három éve. 
És ajánlod ezeket a táncokat másoknak? 
Igen. Én mostanában a néptáncot nem annyira kedvelem, mert a tánciskolában van egy nem annyira kedves tanár. És sokszor van egy héten edzésed? 
Igen, egy héten ötször. Csak a vasárnap és a hétfő a szabadnapom. 
És ezek szerinted népszerű táncok? 
Szerintem igen. Szeretnénk járni a rocky-val világbajnokságra, és valószínű, hogy fogunk nyerni világbajnokságot, mert a csapatunk az szinte arat. És van kedvenced ezek közül a táncok közül? Igen, a musical. 
És van másik kedvenc táncod? 
Igen, a modern, mert kedves a tanárnőm, és a tánc is tetszik. Egyébként örülnék annak, ha jövőre nem kellene úsznI járnom, mert elég fárasztó ez a sok tánc. Ma is megyek úszni, és utána még megyek rockyra. 
Köszönöm a riportot, viszontlátásra!       Márkó 

ROGERS SPORT 

Kedvelt sportágak a Rogersben: 

 

tenisz: I 

labdarúgás: IIIIIII  

atlétika: IIII 

kosár labda: II 

vívás: II 

úszás: III 

biciklizés: I 

boksz: II 

thai boksz: I 

asztalitenisz: I 

szinkron úszás: I 

rocky: IIII 

kézilabda: III 

futás: I 

lovaglás: IIIIII 

karate: III 

balett: II 

túrázás: II 

vízilabda: II 

röplabda: I 

darc: I 

golf: I 

                Marci 


