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2. Sulilap  

Iskolai sztrájk 

Január 31-ére figyelmeztető 
sztrájkot szervezett a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete 
(PDSZ) és a Pedagógusok 
Szakszervezete (PSZ). Ahhoz, hogy 
ezt jogszerűen tehessék meg, 
számos kérdésben meg kell egyezni 
a kormánnyal. Iskolánk is beszállt a 
programba, első két óránk 
elmaradt, tanáraink így próbáltak 
felhívni a vezetők figyelmét 
helyzetükre. 
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Bálint-nap 
 

 Az angolszász országokban Valentine Bálint napján 

(február 14-én) tartott Valentine's Day magyarul: Bálint-

nap ünnepe a 20. század végétől világszerte elterjedt 

világi szerelmes-ünnepként. Szent Bálint Valentin, vagy 

Valentinus a szerelmesek, a lelkibetegek és az 

epilepsziával élők védőszentje. Magyarországon e 

szentnek csak szórványosan alakult ki kultusza vö. alább. 

Az angolszász szokás Magyarországon az angol 

elnevezés magyarosított formájú átvételével, mint 

Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es 

évektől kezdődően. Ezen az ünnepen a szerelmesek 

megajándékozzák párjukat, vagy szerelmes üzenettel 

kedveskednek neki. A Valentin-nap vallási eredete 

világszerte, így Magyarországon is elhomályosult. 
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Császár Pingvin 

 

A tojó és a hím tollazata és  császárpingvinek táplálékát 
túlnyomórészt halak alkotják, ám rákokat, 
krilleket, fejlábúakat és kalmárokat is fogyasztanak. Vadászat 
közben e pingvinfaj egyedei akár több mint 18 percig is 
képesek egy légvétellel a víz alatt maradni, miközben elérhetik 
az 500 méteres mélységet. Több tulajdonságuk is rendkívüli 
módon alkalmazkodott a víz alatti életmódhoz, ilyen például a 
megerősödött hemoglobinjuk, amely lehetővé teszi az 
oxigénfelvételt nagyobb mélységekben is, valamint tömör 
csontjaik megakadályozzák, 
hogy a mélyben a tengervíz 
okozta nyomás 
összeroppantsa 
csontjaikat.testméretei 
megegyeznek egymással. 
Magasságuk eléri a 122 
centimétert, míg súlyuk 22 és 
45 kilogramm között mozog. 
Szárnyaik, hátuk és fejük 
fekete színű, mely élesen 
elválik testük alsó részétől, 
amelyet fehér színű tollazat 
borít. Mellkasi részük felső 
része halványsárga, nyakuk 
és fejük oldalsó része sötét, 
élénk sárga színű. Akárcsak a 
többi pingvinfaj, a 
császárpingvin is repülésre 
képtelen madár.. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fejl%C3%A1b%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalm%C3%A1rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
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 Üdítő szelet 

5 tojás 
8 evőkanál kristálycukor 

fél dl étolaj 
4 evőkanál liszt 
4 kanál kakaó 

fél csomag sütőpor 
25 dkg túró 

25 dkg Rama 
2 vaníliás cukor 
20 dkg porcukor 

6 dl narancsízű üdítő 
2 csomag vaníliás pudingpor 
 

Tészta: a tojásokat szétválasztjuk. Az 5 tojás sárgát 6 
evőkanál cukorral, fél dl étolajjal habosra keverjük. 

Hozzáadjuk a 4 evőkanál lisztet, fél csomag sütőport, 4 
evőkanál kakaót és az 5 tojásfehérjéből felvert habot. 

Krém: 25 dkg áttört túrót 25 dkg Ramával kikeverünk, 2 
vaníliás cukrot és 20 dkg porcukrot adunk hozzá. A kihűlt 
tésztára kenjük. Máz: 6 dl narancs ízű üdítőben felfőzzük 

a 2 csomag vaníliás pudingot 2 evőkanál cukorral. 
Langyosan a krémre öntjük, majd dermesztjük. 
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„Most már eltemethetnek a sivatagba” – 20 éve 

is kizárás döntött el egy gyorskorcsolyaversenyt 

Miközben milliók átkozzák a sorsot, a szabályokat és a 

versenybírói döntéseket férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 

méteres versenye – és főleg az elsőként célba érkező Liu Shaolin 

Sándor kizárása – miatt, az olimpiák történetében nem ez az első 

olyan eset, amelyet kizárás döntött 

el.

 

Szinte napra pontosan húsz évvel ezelőtt hasonló történt a férfiak 

1500 méteres számában, Salt Lake Cityben a hazai közönség 

csak arra volt kíváncsi, vajon Apolo Anton Ohno megszerzi-e a 

vágyott olimpiai aranyérmet. Az 1000 méteres viadalt egy 

csoportos bukás miatt elvesztő – végül másodikként célba érkező 

– amerikai nem volt könnyű helyzetben, a harc az utolsó körig 

kiegyensúlyozott és éles volt. 
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Egy új nagy frissítés érkezett az egyik 

világjátékba a Fortnite-ba! 

 
A legnagyobb változás a térképen van egy új hely érkezett a 

Covert Cavern.  

 

 

Egy új legyőzhető 

NPC is érkezett, 

akinél található az új 

Mitikus SMG!  

 

 

 

 

Visszatért egyik kedvenc 

shotgununk a Heavy Shotgun. 

Ami szürke, zöld, kék, lila, és 

arany.  
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                                      Leadási határidő:november 30 

 

Nyereményszelvény 
 Név:. ...................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ...............................  
 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a 

megoldásokat az üres sorokba, majd a megoldást írd a  

szelvényre!  Ez a  megoldás egy kertgondozási folyamat 
neve.    

 

     f        

     a        

     r        

     s        

     a        

     n        

     g        

 
1. Amerikai mezőgazdász. 
2. Kedvenc kajája a banán. 
3. Sűrge zöldség 
4. Német sportautó márka  
5. Először ebből lett a liszt. 
6. Ebből száll ki a füst a kazánból. 
7. Költöző magyar madár. 
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- Mi a legbiztosabb módszer a tejtartósításra? 

- ??? 

- Benne kell hagyni a tehénben. 

 

Két részeg a kocsmában: 

- Te, haver, meghívlak egy kisfröccsre! - mondja egyik. 

- Köszi haver, de nem keverem a piákat. - válaszolja a 

másik. 

- Miért, eddig mit ittál? - kérdi az első. 

- Nagyfröccsöt. 

 

- Mit parancsol, uram? 

- Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok vodka legyen 

benne. 

- Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem. 

 

- Egy óra alatt hét korsó sört hajtottál le. Én még vízből 

sem tudnék ennyit meginni. 

- Hát vízből én sem. 

 

Focimeccs közvetítése közben hangzott el a tudósító 

szájából: 

- Ajjaj... Ez már a negyedik sárga a kínaiaknál... 


