
 

 

A lövői diákok lapja.  2021.November Jó szórakozás

 

A tartalomból: 
 

1. oldal: Címlap 
2. oldal: Járványhelyzet 
3. oldal: Halottak napja 

4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

  

6. oldal: Sport 
7. oldal: Receptek 
8. oldal: E-Sport 
9. oldal: Rejtvény 
10. oldal: Viccek

 

A szerkesztők: Vissi Valér, Vida Gábor, Pukler Barnabás, Pukler 

Bence Bausz Gábor, Bausz Márk, Bausz Bertalan 



2. Sulilap

Szigorítás iskolánkban

A  járványhelyzet  fokozódása  miatt  újra  kötelező  a
maszk  használata  és  a  rendszeres  kézfertőtlenítés.
Ennek  diákjaink  nem  örülnek,  de  tanáraink  és
rokonaink  védelmére  szolgál.

Legalább nem veszik észre ha alszom. - mondta egy 
diák.



3. Sulilap 

Halottak napja

A  halottak  napja  keresztény  ünnep  az  elhunyt,  de  az
üdvösséget  még  el  nem  nyert,  a  tisztítótűzben  lévő
hívekért.  A  katolikusok  november  2-án  tartják,
egyháztanilag  a  szenvedő  egyház  ünnepe,  a
mindenszentek november 1-i főünnepét követő ünnepnap,
amikor a küzdő egyháza szenvedő egyházról«  emlékezik
meg.  Ezen  a  napon  sokan  gyertyát,  mécsest  gyújtanak
elhunyt  szeretteik  emlékére,  és  felkeresik  a  temetőkben
hozzátartozóik  sírját.  Magyarországon  a  halottak  napja
fokozatosan  vált  a  katolikus  egyház  ünnepnapjából
általános,  felekezetektől független  az elhunytakról való
megemlékezés napjává. 



4. Sulilap

Fehér karácsony

Lesz havas karácsonyunk? – Ez egy nagyon jó kérdés,
sok  ember  álma  válna  vele  valóra,  kicsiké,  nagyoké
egyaránt.
Sajnos ez csak egy álom marad ugyanis az előrejelzések
szerint nem várható havazás. Ez a globális felmelegedés
és  az  éghajlat  változás  miatt  a  jövőre  nézve  már  nem
valószínű, hogy valamikor lesz-e.
Felnőttként  úgy  emlékszik  vissza  az  ember,  hogy
gyerekkorában  a  tél
szerves  része  volt  a
hóemberépítés,
hógolyózás,  szánkózás
– azaz általában véve, a
havazás.  Az  utóbbi
években  viszont  ritkán
adódott  ezekre
lehetőség, mert a 2000-es évek óta érezhetően kevesebb
hó hullott. Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: ez a
globális  felmelegedés  legkézzelfoghatóbb
következménye?  Természetesen  a  klímaváltozás  a
havazás  alakulását  is  befolyásolja,  azonban  a  rendszer
összetettsége miatt nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a
témát. Ugyanis ha hosszabb, 100
éves idősorokat vizsgálunk, nem
tűnik  egyértelműnek,  hogy  a
havazás  jelentősen  csökkent
hazánkban  –  inkább  az  évek,
évtizedek  közti  különbségek
jelennek meg. 



5. Sulilap

Interjú HIrcsu Ákossal

-Mikor jutott eszébe hogy tanár akar lenni?

-A tanár képzőre nyertem felvételt és ott 
szeretteték meg velem.

-Miért szeretett volna gyerekekkel 
foglalkozni?

-Hiszen ők a jövők, és azt a tudást amit mi 
megszereztünk azt átadjuk nekik. 

-Van-e kedvenc állata? 

-Nincs kedvenc állatom, de szeretem a 
természetet.

-Mi a véleménye az iskolás gyerekekről?

-Szerintem átlagos gyerekek, nagyon 
pozitívan állnak mindenhez.



6. Sulilap

Messi győzelme
nem botrány

Egyelőre a vártnál kevesebb vitát gerjesztett az a tény,

hogy a France Football magazin által odaítélt és az év 

legjobb játékosának járó Aranylabdát immáron 

hetedik alkalommal Lionel Messi kapta, és nem 

Ropbert Lewandowski, aki lehet, a trófea nélkül lesz 

kénytelen befejezni a pályafutását.

A Bayern München csatára tavaly toronymagasan a 

legjobb volt, de akkor a szervezők a pandémiára 

hivatkozva nem osztották ki a díjakat, idén pedig úgy 

tűnik, kevés volt az egyébként szédületes teljesítménye.



7. Sulilap 

  
Hozzávalók.: k 

20dkg liszt 

20dkg cukor 

2tojás 

5dkg margarin 

5dkg sütőpor 

1csomag sütőpor 

1csomag vanílliás 

cukor 

Elkészítés: 

A chia magokra öntsük rá 

a tejet és hagyjuk 

lefedve állni egy 

éjszakát. A tököt sütőben 

süssük meg, majd pucoljuk 

meg és a pürét tegyük egy 

tálba. Ezt követően a 

püréhez adjuk a 

fűszereket és alaposan 

keverjük össze. 

 

Végül a chia pudingot is 

adjuk a fűszeres tökhöz 

és keverjük össze 

óvatosan. Pörkölt dióval 

vagy mogyoróval érdemes 

fogyasztani. 
  
 
 

Hozzávalók: 

 

 300 g sütőtök 
 2 evőkanál chia mag 
 3 dl mandulatej 
 1 evőkanál méz 
 1 teáskanál fahéj 
 1 teáskanál 
szegfűszeg 
 1 teáskanál gyömbér 
 1 csipet szerecsendió 



8. Sulilap

Egy új vezető játék – a Farming Simulator 22

Ez egy csodálatos teljesítmény, amely 

feltűnő mérföldkövet jelent a vállalat történetének 

több rétegében" – mondja a GIANTS Software 

vezérigazgatója, Christian Ammann. „A Farming 

Simulator 22 az első és globálisan saját kiadású 

címünk, a sorozat eddigi legkiterjedtebb bejegyzése, 

és ez hatalmas ambícióink eredménye, amely táplálja azon terveinket, hogy a

jövőben még több potenciált realizáljunk. Ez nem csak egy mérföldkő, hanem

egy lépcsőfok is.

Minimum

gépigény:

-videókártya:

GeForce  GT705

OEM



9. Sulilap

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 állat neve.   

é v a
o k t ó b e r

t é l
s z é l

s z o m b a t

1. Három betűs női név.
2. A tanév második hónapja.
3. A leghidegebb hónap
4. Fújja a … a fákat
5. A hétvége első napja.
 

                                      Leadási határidő:november 30


  Nyereményszelvény    
név:.......................................................................
Osztály:.........MegOldás:................................



10. Sulilap

A pszichológushoz bejelentkezik egy fiatal anyuka.
- Doktor úr! Azt hiszem, túl szigorúan neveltem a gyerekeket, és 
most nem tudom, mit csináljak.
- Asszonyom, miből gondolja, hogy baj van a gyerekekkel?
- Hát csak abból, hogy amikor mások a nevét kérdezik, az 
válaszolja: Pistike Nemszabad.

- Amikor megnősültem, azt mondtam az anyósomnak: az én házam
a te házad.
- És?
- Másnap eladta!

Miért tartott a szőke nőnek 2 napig a pinceablak lemosása?
- Mert egy napig ásta a gödröt a létrának.

- Haver, tudod hogy rettenetesen hasonlítasz az anyósomra - 
mondja Kovács a barátjának - leszámítva persze a bajuszt.
- De nekem nincs is bajuszom!
- Neked nincs, de neki van...

Fiatal férj rohan a feleségéhez:
- Drágám! Az anyád fél órája kiesett az ablakon!
- És csak most mondod?
- Eddig nem tudtam megszólalni a röhögéstől!


	Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a megoldásokat az üres sorokba, majd a megoldást írd a
	szelvényre! Ez a megoldás egy állat neve.

