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Bemutatkozunk... 
 
Hally! Mr Music MC vagyok. Én a zenékkel fogok 

foglalkozni, ajánlok nektek előadókat, zenéket, vala-

mint ti is ajánlhattok nekem. 

 Az 1. téma Calvin Harris lesz, Ő az én kedvenc elő-

adóm. Remélem ti is szeretitek.  

 

Nevem Horváth Bianka, 11 éves és 5.b osztályos tanuló 

vagyok. 

Azért szeretnék az újságíró szakkörre járni, mert szeretek 

a körülöttem lévő emberekkel foglalkozni, érdekel a véle-

ményük. Szeretek érdekes témákba belemerülni, komo-

lyabban utána járni. Kedvelem az írást, amit mások is el-

olvashatnak és abból tanulhatnak. 

Legfőbb vágyam, hogy a kedvenc témámról, az állatokról 

is cikket írhassak. 

 

Trollci vagyok 6.b osztályos tanuló. 

Érdeklődési köröm a rajzok, viccek. 

Azért szeretnék iskolaújságot szerkeszteni, mert sok 

jó ötletem van és imádok viccelődni! 

Zsákász vagyok és egy … /B 

osztályos tanuló. 

Érdeklődési köröm a sport. 

Azért szeretnék újságíró szak-

körre járni, mert érdekel ez a 

szakma és felnőttkoromban 

újságíró szeretnék lenni. 

Ebben a számban a kosárlab-

dát fogom Nektek bemutatni. 

 

Az én nevem 
MineShafter és én a szá-

mítógépes  

Játékokat fogom nektek 
bemutatni 

pl:Hitman,GTA külön-
böző Fajtáit, 

Battlefield,Counter 
Strike,Minecraft,…..stb. 

Ha felmerül bennetek 
hogy ezt a játékot érde-
mes letölteni nyugodtan 
forduljatok hozzám, a 
115 teremnél lehet je-

lentkezni.  

Most a Hitman Silent 
Assasin nevű játékot fo-
gom Nektek bemutatni. 
 

Fényképfelirat 
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„Az olvasás legyen kaland és szórakozás!” Thomas Brezina 

 

2044-et írunk. Óriási méreteket öltött az energiaválság. Az emberek 

többsége a rakásoknak nevezett fém- és betonlapokból összetákolt 

tornyokban él. Szinte mindenki az OASIS-ba menekül, egy virtuális 

utópiába, ahol mindenki szabadon dolgozhat, és szórakozhat. Ám a 

játék programozója egy nap meghal, és ördögi feladványt hagy ma-

ga után, amelynek leggyorsabb megfejtője vagyonra és hatalomra 

tehet szert. Itt jön a képbe főszereplőnk, Wade  Watts, aki a többi 

emberhez hasonlóan ráveti magát a virtuális rejtvényre. Azonban az 

IOI nevű vállalat is meg akarja szerezni a mesés jutalmat, és ennek 

érdekében nagyon messzire hajlandó elmenni.  

Ernest Cline–  
Ready Player One 



    Divat… 

 
Ötödikesek voltunk, mikor fontossá vált az életünkben a divat.  

Azelőtt, nem is nagyon foglalkoztunk, azzal, hogy éppen, hogy áll a hajunk,  
vagy hogy milyen ruhát vettünk fel aznap.  

Mostanra már  persze ez megváltozott.  
Azért is vállaltuk el a Divat témát, mert fontosnak tartjuk,  

hogy megismerkedjen mindenki a mai, és a régi divattal egyaránt.  
Vannak helyzetek, amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy ez már nem divat,  

vagy, hogy a nagymamám hordott ilyen pulcsit..... 

De ha jobban belegondolunk, egykor a nagymamánk pulcsija is divatos volt.  
Éppen ezért gondoltuk azt,hogy különböző évtizedek divatját is befogjuk mutatni nektek.  

Reméljük, hogy nagy örömmel fogjátok fogadni. 

E&Z 

„A válltömés hol divatos, hol kimegy a divatból, de a legjobb barátok megmaradnak.”  

 



 

 

Játékbemutatás... 

Kedves Fiúk és Lányok! 

Be szeretném mutatni Önöknek 
a Hitman Silent Assasin nevű 
játékot. 
Nos, ez a játék nem igényel túl 
nagy gépigényt. Nincsen story, 
csak bevezető mondatok a 
feladatokhoz.  
A 4. missionban van egy bag, 
ami lehetetlenné teszi, hogy vé-
gigcsináld a játékot, viszont én 
megcrackeltem,így nem állt sem-
mi az utamba, hogy folytassam a 
játékot.  
Ha nagyon rossz típusú videokár-
tyád van, akkor ez a játék tuti, 
hogy nem fog futni a gépeden.  
Még nem vittem végig a játékot, 
de ha bármi kérdésed van a 
missionokkal kapcsolat-
ban,nyugodtan fordulj hozzám. 

A játék működéséhez szükséges: 

 64 bit 

 16 gigaramos videókártya 

Ha bármire szükségetek van, a 115-ös teremben megtaláltok. 

Végezetül egy kép a videokártyámról: 

 

 

MSI GTX980 GAMING 4G videokártya :) 



A kosárlabda... 

A kosárlabdát választottam a mai 

témámnak, de mindig más sportról 

fogok nektek írni, amikor csak tehe-

tem. Én azért választottam első té-

mámnak, mert én magam is kosara-

zom. Ebben az évben kezdődött el az 

iskolánkban is a kosárlabdaedzés.  

Szeretném ezzel az írásommal nép-

szerűsíteni az iskolánkban a kosár-

labdát, ezt azért is tenném, mert sze-

rintem nagyon jó sport, kicsik na-

gyok is játszhatják és jó fej az edző.  

 

Írok nektek a szabályokról, amik 

csak elsőre tűnnek megjegyezhetet-

lennek, de azért könnyű rálelni a já-

ték örömére és közben elsajátítani 

őket. 

A kosárlabdát sebessége és variációs 

lehetőségei a nézői számára is rend-

kívül látványossá teszik, ezért napja-

inkra az egyik legnépszerűbb sport-

ággá vált világszerte. Az NBA eltérő 

szabályokkal rendelkezik, mint az 

általunk megszokott kosárlabda. Az 

NBA csapataiban vegyesen vannak 

az egész világból játékosok. Az NBA 

az egyéni játékról és a látványos 

(szabályokkal nem ütköző) trükkök-

ről, dobásokról és nem utolsósorban 

zsákolásokról híres, míg a kosárlabda 

öreg kontinensen játszott változatára 

inkább a csapatjáték, az összjáték 

jellemző. 

 A kosárlabda egy olyan labdajáték, 

melyet két öt főből álló csapat játssza 

A játékosok célja, hogy a labdát az 

ellenfél csapatának kosarába dobják, 

illetve megakadályozzák ugyanebben 

a másik csapatot. 

A játéknak nemzetközileg elfogadott 

szabályai vannak, de ezeknek a sza-

bályoknak több eltérő ága létezik 

kontinensek, korcsoportok és ne-

mek szerint. Elsősorban terem-

sport, de szabadtéri változa-

tai is ismertek 

(például streetball – 

utcai kosárlabda).  

„A sport képes megváltoztatni a világot.”Nelson Mandela 

Ezeknek teljesen eltérő a szabályai, 

mint az NBA (National Basketball 

Association - Nemzeti Kosárlabda 

Szövetség) vagy a FIBA (Fédération 

Internationale de Basketball – Nem-

zetközi Kosárlabda Szövetség) elő-

írásai szerint Európában is leginkább 

játszott változatnak. 

 

Szabályok: 

 
 A kosárlabda lepattintása 

(labdavezetés) nélkül a labdá-

val nem lehet két lépésnél többet 

haladni. Ha ezt a játékos nem 

tartja be, akkor lépéshibát ítél-

nek ellene, és az ellenfél folytat-

hatja a játékot. 

 A másik ehhez hasonló szabály 

az, hogy ha a játékos befejezi a 

labdavezetést, akkor nem kezd-

heti azt újra, mert az „kétszer 

indulás”, és az ellenfél kapná 

meg a labdát. 

 A kosárlabdázás alapvetően 

érintkezés nélküli játék. Ha az 

ellenféltől valaki kosarat akar 

szerezni, és ezt mi meg szeret-

nénk akadályozni, akkor nem 

szabad megütni a kezét, meglök-

ni, ütközni vele stb. 

 A 3 pontos vonalon kívüli kosár 

három pontot ér, ezt távoli do-

básnak nevezzük, a vonalon 

belüli pedig kettőt ér, ezt közép 

távoli vagy – ha a büntetőterüle-

ten belülről történik, akkor – 

közeli dobásnak nevezzük. 

 Ha valakit dobás közben faultol-

nak (szabálytalankodnak vele 

szemben), de a dobó bedobja a 

labdát, akkor ért a kosár, és 

plusz 1 büntetődobást 

végezhet el, míg ha 

nem ment be a 

labda, akkor 

annyi büntetődo-

bás jár neki, ahány 

pontos (2 vagy 3) volt a 

dobási kísérlete. 

 

 Magyarországon (a FIBA sza-

bályai szerint) 5 személyi hiba 

után a játékost le kell cserélni, 

és nem térhet vissza a játéktérre. 

 Ha a támadó csapat a félpályán 

átvitte a labdát, azt már nem 

szabad visszavinni a védő térfél-

re, mert az visszajátszás, és 

ilyenkor az ellenfél kapja meg a 

labdát. Ahhoz, hogy a támadó-

térfélre átvigye a labdát, a csa-

patnak 8 másodperc áll rendel-

kezésére (az NBA-ben 10). 

 Egy labda akkor van kinn, 

hogyha az alapvonalon vagy az 

oldalvonalon kívül lepattan, 

vagy olyan játékost vagy tárgyat 

érint, aki/ami szintén kint van. 

Ha nem pattan le vagy rájuk, és 

vissza tudják juttatni a pályára, 

a játék folytatódhat. Nagyjából 

ugyanez érvényes a visszaját-

szásra a középvonal tekinteté-

ben néhány eltérés mellett. 

 Ha egy játékos felugrik labdával 

a kezében (például dobáshoz), 

de úgy esik vissza a földre, 

hogy még mindig a kezében van 

a labda, akkor az lépéshiba (ez 

alól kivétel, ha egy lábon vagy 

felugrás után egy lábra érkezve 

kapta meg a labdát, mert ilyen-

kor erről a lábáról felugorhat, és 

leérkezhet páros lábra, de ilyen-

kor már nem sarkazhat). 

 

Nagyjából ennyi, a nemzetközi 

szabályokat kihagytam, de ha 

valakit érdekel, szóljon és akkor 

pótolom. :)  



 

„When I met you in the summer 
Took my heart a beat sound 
We fell in love 
As they leaves turned brown 
And we could be together baby 
Long the skies are blue 
You act so innocent now 
But you like so soon 
When I met you in the summer” 
 

A zene és Calvin Harris…. 

 
Sziasztok én mr.music_mc vagyok.  Most Calvin Harris-ről fogok írni Nektek.  

Az Én kedvencem a Summer, de a Blame et is szeretem.  

Információk: 

 Született: 1984.jan.17.  

 Egy nagyon jó skót zenész akinek az igazi neve: Adam Richard Wiles.  

 Tinédzserként kezdett el érdeklődni az elektronikus zene iránt és 1999-ben készítette 

első demo-it a hálószobájában 

 Remix albuma "L.E.D. Festival" címmel 2010. júliusában jelent meg a Mixmag ingye-

nes mellékleteként.  

 Harris harmadik albumát a "18 Months"-t 2012. októberében adta ki, ami olyan szá-

mokkal tarolt, mint a "Bounce", "Feel So Close", "Let's Go", "We'll Be Coming Back", 

"Sweet Nothing" és a "Drinking from the Bottle".  

 Több felvétel esetében producerként és íróként közreműködött olyan előadók mellett, 

mint Kylie Minogue, Sophie Ellis-Bextor, Dizzee Rascal, Cheryl Cole, Example, 

Rihanna (a nemzetközi listákon taroló "We Found Love"-val) és Kesha. 

 

 

 

 

Calvin Harris  



 COMING SOON….. :) 



Mely számokat ismered fel? 

……………………………. 

Rejtélyes rejtvények... 

Megfejtés:…………... 

ÓÓÓÓÓÓ 

Megfejtés:……………… 

Fejtörő 

Egy fiúnak valaki azt mondja:  
"Te fiam vagy, és én nem vagyok az apád." 

 
Ki lehetett az? ……………………………. 



Csillag Születik 2. 

Iskolánkban másodszorra került 
megrendezésre a Csillag Születik 
tehetségkutató verseny a 6.b osz-
tály szervezésében. 
Több alsós gyermek indult csapat-
ban vagy épp önálló produkcióval. 
Sikerült ismét egy jó hangulatú, 
fergeteges délutánt szervezni. Kö-
szönjük szépen minden résztvevő 
osztálynak és osztályfőnökeinek a 
segítséget. 



Közérdekű információink 

 Mikulás diszkó karaoke versennyel a felső tagozatos diákjainknak, december 4-én, 
csütörtökön lesz, 16:30-19:00-ig.  
 

 A Mikulás december 5-én, pénteken látogat el iskolánkba. 
 

 December 13-a, szombat munkanap lesz, melyen a felsős tagozatos diákoknak adventi 
programokat szervezünk. 
 

 A téli szünet december 22-től 2015. január 2-ig tart majd.  

     ( utolsó tanítási nap december 19. , első tanítási nap: 2015. január 5.) 
 

 Ebédbefizetés: Alsó tagozatos tanulóknak december 9.,  kedd,  

        Felső tagozatos tanulóknak december 10.,szerda 

        Pótbefizetés, december 15., hétfő. 

                  Mindhárom napon reggel 07:00-16:30-ig. 

 

                               

Békés, boldog karácsonyt  

kívánunk, 

és sikerekben, boldogságban 

 gazdag Új Évet!  

 

A Suliújság szerkesztői :) 

 


