
A lövői diákok lapja. 2021.Oktober Jó szórakozás

A tartalomból:

1. oldal: Címlap
2. oldal: Oktoberi
események
3. oldal: Világiaktuális
4. oldal: ÖKO rovat
5. oldal: Interjú

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

A szerkesztők: Vissi Valér, Vida Gábor, Pukler Barnabás, Bausz
Gábor, Bausz Márk, Bausz Bertalan



2. Sulilap

Október iskolánkban

Október 6-án iskolánk 6. osztálya
megemlékezést  tartott.  A
sulirádión  keresztül  adott  műsor
negyed  óráig  tartott,  a
megemlékezés  után
gyertyagyújtást  tartottunk
iskolánk aulájában. Felkészítőjük:
Dugár Györgyné. 

Oktober 22-én megemlékezett 8.osztályunk az 1956-os
forradalomról.
Megkoszorúzták  az
emlélművet,  gyertyát
gyújtottak  elhunyt
pedagógusaink  sírjánál.
Felkészítőjük:  Rákocziné
Tapolczai Anita.



3. Sulilap 

Halloween

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult 
autentikus ír ünnep október 31. éjszakáján ami a 
Mindenszentek katolikus ünnep előtti este, amit 
elsősorban az angolszász országokban tartanak. Az ünnep
1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok 
elszegényedett ír földműves vándorolt ki Írországból,akik
magukkal vitték az ősi kelta eredetű népszokásaikat és 
hitvilágukat is. A történelem során több hasonló római 
kori ünnep is elvegyült a kelta halálkultuszsamhain nevű 
ünnepével, ezért mai állapotában ez az autentikusnak 
ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból 
származó elemeket is tartalmaz,
amely kiegészült az ír nép
szokásaival és az észak-amerikai,
nyugat-európai vidám ünnepi és
gasztronómiai bolondozással,
töklámpás faragással, jelmezes
kéregetéssel, beöltözős partikkal,
almahalászattal is. 

MAGYAR VONATKOZÁS:
A halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak 
Magyarországra is, a bulizós és játékos hangulatú harsány
szokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint 
világító töklámpás szimbólumával, amely jellegzetes 
kellékként az ír népszokás faragott karórépájából az 
évszázadokig tartó változások során a mai napig 
megmaradt.



4.                                                 Sulilap                                        

A kukorica

A kukorica  vagy  népies  nevein  tengeri,  törökbúza,  málé  a
perjefélék családjába tartozó, lágy szárú, egylaki,  váltivarú,
egynyári  növény.  Magassága  akár  három  méter  is  lehet,
általában  a  torzsavirágzatán  fejlődő  szemterméséért
termesztjük.  Amerikában  őshonos,
Európába  Kolumbusz  közvetítésével
került.  Onnan  a  16.  században  a
spanyol,  portugál  kereskedők  vitték,
terjesztették  el  Ázsiába,  Afrikába.  A
hollandok, angolok kezdték termeszteni
később Ausztráliában. Ma a legnagyobb
területen  termesztett  szántóföldi
növényünk.
A magyar kukorica szó valószínűleg a
szerb és horvát kukuruz szóból származik, amelynek további
eredete ismeretlen. Valószínűleg magyar közvetítéssel került
a muravidéki nyelvbe kukurca néven. Ezt a nyelvet a szlovén
dialektusai  között  tartják  számon,  amelyben  azonban  a
koruza szó ismét horvát hatásra enged következtetni. 
Származási helyét Kis-Ázsiának gondolták, mivel feltehetően
onnét érkezett  Közép-Európába, de John Gerard már 1597-
ben tisztázta hogy a "törökbúza" származási helye Amerika. 



Interjú: Trakperger Fanni!

-Mikor jutott eszébe, hogy tanár akar lenni?

Mikor középiskolában olyan tanári példákat kaptam 

testnevelésórán amikre rájöttem, hogy én is eszt szeretném 

csinálni a későbbiekbe.

-Mért szeretett volna gyerekekkel foglalkozni?

Mert úgy gondolom minden gyerek személyiségének 

fejlődése egyedi bánásmódot igényel.

-Mi a kedvenc állata?

Csüngő hasú kismalac.

-Mi a hobbija?

Edzőként dolgozok, táplálkozás tanácsadóként.

-Mi a véleménye az iskolás gyerekekről?

Széles skálán mozog a jó és a rossz, mindenkivel lehet együtt 

dolgozni.
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Csokis
Muffin

Hozzávalók.: k
20dkg liszt
20dkg cukor
2tojás
5dkg margarin
5dkg sütőpor
1csomag sütőpor
1csomag vanílliás 
cukor

Elkészítés.:
-keverjük össze a 
hozzávalókat.

-Rakjuk bele a 
masszát a muffin 
sütőpapirba.

-Tegyük be a 
sütőbe.
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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.   

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:................................
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- Miért gyújtja fel minden évben a tűzoltó a kutyáját?
- Mert a törzskönyvébe az van írva, hogy évente kötelező 
oltás.

- Mikor van abszolút hideg?
- ???
- Amikor a családfát is eltüzelik.

Rendőr kérdi az autóst:
- Maga ivott?
- Én nem, a feleségem Ivett.

Egy baleset után így szól egy férfi a női vezetőhöz:
- Mondja, asszonyom, mióta vezet maga autót?
- Kb. öt perce... akkor esett ki a férjem a kocsiból.

Két autós beszélget:
- Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr tízezer 
forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően 
közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendőrt.



Habár a Windows 11-et egy új rendszerként 
próbálja reklámozni a Microsoft, valójában 
inkább tekinthető egy nagyobb frissítésnek a 
Windows 10-hez. Emiatt alapvetően egy 
fokkal biztonságosabb lehet frissíteni rá, mint 
a korábbi nagyobb ugrások esetében, 
ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján 
ezúttal is érdemesebb inkább néhány hónapot
várni, amíg a vállalat meggyógyít néhány 
gyermekbetegséget. Összeszedtünk 5+1 
indokot, hogy miért nem érdemes rohanni a 
frissítéssel.

 Rosszabb lehet a teljesítmény bizonyos 
számítógépeken

 Belassulhat az internet is.
 Problémás Start menü
 Sok újdonság még hiányzik belőle
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