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2021/22. 

TANÉVZÁRÓ SZÁM 



Búcsúzunk nyugdíjba vonuló tanárainktól 
Készítette: Szabó Petra, Zsuppán Zsombor 

Iskolánk két nyugdíjba vonuló pedagógustól köszön el. Velük készítettünk interjút.  

Interjú Rita nénivel 
 Amikor általános iskolás volt, mi szeretett volna lenni, ha felnő? 

,,Matematikatanár (nem vicc).” 

 Mi volt az az első pillanat, ami eldöntötte, hogy tanítani szeretne? 

,,Azon túl, hogy szerettem a matematikát, már az általános iskolában is szívesen 

korrepetáltam másokat, elmagyaráztam a feladatok megoldását.” 

 Milyen indíttatásból fordult a matematika, fizika és informatika felé? 

,,A matematikát választottam először, mert általános iskola felső tagozatán a 

matematikatanáromat nagyon szerettem. Ő kedveltette meg velem a matematikát. 

Eredetileg matematika-testnevelés szakra szerettem volna jelentkezni, de nem 

tudtam magasat ugrani, így a szinteket nem tudtam volna teljesíteni magasugrásban 

és gátfutásban. Választanom kellett valamit helyette, és így döntöttem a fizika 

mellett. 

A számítástechnika szakot azért végeztem el, mert az iskolában nem volt számítástechnika szakos tanár, így 

kérte az igazgató úr, hogy jelentkezzek számítástechnika szakra. Mivel programozást matematikából is 

tanultunk és a számítógép-használat is érdekelt, jelentkeztem.” 

 Hogyan került ide a Zalabéri Általános Iskolába, és az mikor történt? 

,,1984-ben kerültem ide. Megpályáztam egy megüresedett álláshelyet.” 

 Fizikából melyik témakörök állnak önhöz a legközelebb? 

,,A hőtan.” 

 Meg tudja-e saccolni, hogy körülbelül hány diákot tanított tanári pályafutása során, és annak mennyi 

a gyöke? 

,,Egész számra kerekítve 25.” 

 Volt-e olyan mozzanat, esemény a pályafutása alatt, ami a legkellemesebb emlékeket idézi fel önben? 

Kérjük, ossza meg ezt velünk. 

,,Sok kellemes emlékem volt, különben nem maradtam volna a pedagógus pályán. Főleg a kötetlenebb 

foglalkozásokhoz, kirándulásokhoz köthetők ezek. Azonban a legkellemesebb talán az, hogy volt egy 

tanítványom, aki nem szerette igazából a matematikát és nem volt önbizalma. Azonban sikerült meggyőzni, 

hogy a gyakorlás, kitartás a matematika területén is fontos, és így a matematika is megtanulható. Eljárt 

minden plusz matematika foglalkozásra a felső tagozaton (versenyre való felkészítés, felvételi előkészítő). A 

gimnáziumban ötösre érettségizett.” 

 Mi az, ami a legjobban hiányozni fog? 

,,Most úgy érzem, hogy nem fog hiányozni semmi, hiszen nagyon készülök már a nyugdíjas évekre, de egy 

bizonyos idő elteltével biztosan hiányérzetem lesz. Majd akkor meg tudom mondani, hogy mi hiányzik 

igazán.” 

 Mit tervez a nyugdíjas éveire? 

,,Az unokáimmal töltöm a lehető legtöbb időt, amit már ők is nagyon várnak. Illetve sokat szeretnék utazni.” 

-.- ---. ... --.. ---. -. ..- -. -.- / ... --.. ..-.. .--. . -. / -- .. -. -.. . -. - / ..-.. ... / -- .. -. -.. . -. / .--- ---. - / -.- .. ...- .- -. -

. -.- -.-.-- 

,,Köszönöm, és én is minden jót kívánok nektek a középiskolához.” 



Interjú Albert bácsival 
 

 Amikor általános iskolás volt, mi szeretett volna lenni, ha felnő? 

,,Ács szerettem volna lenni.” 

 Mi volt az az első pillanat, ami eldöntötte, hogy tanítani szeretne? 

,,Egy pillanathoz biztos, hogy nem köthető. Fogalmam sincs. Ha meg akarnám 

fogalmazni, talán valami olyasmiről van szó, hogy szerettem volna átadni 

másoknak azt a tudást, amire szert tettem.” 

 Milyen indíttatásból fordult a természettudományok felé? 

,,Mindig is érdekelt a természettudomány, és az kezdett el foglalkoztatni, hogy 

milyen összefüggésben vannak a különböző felfedezések a tudomány 

fejlődésével. Például a csillagászat és a csillagászati megfigyelések vagy a 

mikroszkópos megfigyelések mindaddig nem tökéletesedtek, amíg fel nem 

fedezték és elő nem tudták állítani a jó minőségű nagyítót. “  

 Hogyan került ide a Zalabéri Általános iskolába, és hallott e-már róla azelőtt? 

,,Budapesten éltem, megszületett a gyermekünk, és nem akartam albérletben felnevelni. Ezért kezdtem el 

keresni olyan iskolát, ahol szolgálati lakást is adnak, és így kerültem Zalabérbe.” 

 Meg tudja-e saccolni, hogy körülbelül hány diákot tanított tanári pályafutása során? 

36 évet tanítottam, egy évben átlagosan olyan 60, egyszerűbb számolás kedvéért 50, akkor gyors 

számolás…1800. 

 A tehetséggondozás területén végzett munkája mind hazánkban mind határon kívül elismert. Mikor 

évtizedekkel ezelőtt elkezdte ezt a munkát, gondolta volna, hogy ilyen eredményeket ér el vele? Van-e olyan 

mozzanat ebben a munkában, amit szívesen kiemelne, amire a legbüszkébb? 

,,Akkor, amikor idekerültem Zalabérbe, a tantestülettel együtt kerestünk egy olyan arculatot, ami az 

iskolánkat megkülönböztetheti és kiemelheti a többi iskola közül. Ekkor döntöttünk amellett, hogy a 

tehetséggondozással foglalkozunk, azzal a szándékkal, hogy nem csak a megyében, hanem országosan is 

elismert intézmény legyünk. Aztán folyamatosan alakult úgy, hogy határon túli illetve nemzetközi elismerésre 

is szert tettünk. Egyetlen kiemelkedő pillanat biztos, hogy nincs. Azokra a pillanatokra emlékszem örömmel 

és szívesen, amikor a tanítványaim az országos döntőben szépen, hitelesen szerepeltek.” 

 A futásban mi az a cél, amit legközelebb el szeretne érni? 

,,Hát, nyugdíjasként szeretném még egyszer lefutni a maratont, erre készülök. Októberben leszek nyugdíjas 

hivatalosan. Akkor lesz a Budapest Maraton és azon szeretnék elindulni.” 

 Mit tervez a nyugdíjas éveire? 

,,Szeretném magam kipihenni, és legfeljebb “örömtanítást” szeretnék végezni. A kémiatanárok iránt most 

nagyon megnövekedett a kereslet, és talán néhány kémiaórát vállalok.” 

 Jelölje, hogy igazak vagy hamisak a tagmondatok, és van-e köztük összefüggés! ”Ez nehéz szülés volt, 

mert szeretettel gondolunk magára, Albert bácsi!” 

,,Igaz. Igaz. Hamis.” 

 

Rita néni! Albert bácsi!  

Örömökben, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kíván Önöknek 

a zalabéri iskola összes tanulója. 
  



Visszaemlékezés az évre 
 

Színházlátogatás Budapesten 
 

Én eddig még nem voltam a Pesti Magyar Színházban, és azt gondolom, hogy korábban az 

osztálytársaimnak sem adatott meg ez a lehetőség. Április 13-án azonban mindez megváltozott! A Lázár Ervin 

Program keretében a zalabéri iskola és a környező települések 8. osztályos tanulói elutazhattak a Legyetek 

jók, ha tudtok című darabot megnézni. Ebben a fogalmazásban az ott szerzett élményeimet szeretném leírni. 

Az odavezető út hosszú és kissé unalmas volt, bár nemcsak telefonoztunk, hanem beszélgettünk is 

egymással. Mivel elég gyakran kinéztem az ablakon, érzékeltem, hogy milyen csodás látványt nyújt a reggeli 

Balaton. Nekem leginkább a Kőröshegyi völgyhídról élvezhető panoráma tetszett.  

Miután megérkeztünk Budapestre, kiszálltunk a buszból, s egy rövid séta után megpillanthattuk a 

színházat. Az időjárás nem kedvezett a látványnak, mivel kissé borongós volt, viszont ahogy közelebb 

kerültünk, felfedezhettük az épület valódi 

szépségét. Mikor beléptünk a színházba, 

nagyon zsúfoltnak tűnt, mert rengeteg diák 

volt az előtérben. Ez a kellemetlen érzés 

hamar megszűnt, ugyanis egy pár perc múlva 

elfoglalhattuk a helyünket. A nézőtéren elég 

szűkös volt a hely, és szerintem el is törhettem 

egy széket, mert akkorát reccsent, amikor 

próbáltam kényelmesebben elhelyezkedni. 

Az előadás a 16. századi Olaszországban 

játszódik. A főszereplők a történetben Fülöp 

atya (Eperjes Károly alakította) és az általa 

nevelt árvák közül Cirifischio és Leonetta. A 

sztori a jó és a rossz közötti választásról szól, azokról az élethelyzetekről, amelyekben nehéz döntéseket kell 

hozniuk. A kedvenc karakterem Fülöp atya, mivel ő nem elvakult hívő, s bár merít a vallásából, etikai 

szempontból közelíti meg a jót és a rosszat. 

Miután hazaértünk, viszonyításképpen megnéztem a filmes feldolgozást is. Nekem nagyon tetszett ez a 

mű, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg akár filmben akár színházi előadásként is. 

Készítette: Zsuppán Zsombor 

Őszi túra 
 

Október 13-án 09:30-kor elindultunk a buszokkal Tapolca felé. Két busszal mentünk: az egyikben a 

felsősök, a másikban az alsósok utaztak. Az út jól telt: gyönyörködtünk a tájban és beszélgettünk, hogy vajon 

milyen is lesz a hely, ahova megyünk. 

Kis idő múlva meg is érkeztünk Tapolcára, ahol osztályonként különböző feladatokat kellett 

megoldanunk. Először egy ligetbe érkeztünk, aztán kis séta után megnéztünk pár szobrot, később egy tónál 

kötöttünk ki. Majd a folyó mentén elértünk egy játszótérhez, ahol kicsit hülyéskedtünk, és bevártuk a 

többieket. Ezek után mentünk vissza a buszokhoz és már indultunk is a Szent György-hegyre, ahol először 

felsétáltunk a kezdő pontra. Ott összegyűltek a - már az iskolában - meghirdetett csapatok. Az én 

csapatomban volt a Csenge, a Viola, a Lacika, a Milán, a Csongi és az Alvin (a két megállíthatatlan erdőcirkáló), 

az Erik és Ádám bácsi. Mi voltunk az utolsó előtti csapat, úgyhogy várakoztunk, amíg sorra nem kerültünk. 



Sikerült már az első 20 méteren eltévednünk, de szerencsére, megtaláltuk a felfelé vezető utat, ami 

iszonyatosan meredek, szűk és sziklás volt. Útközben lefotóztunk pár táblát, találkoztunk más csapatokkal és 

beszélgettünk. Nem is olyan sokára felértünk a hegytetőre, ahol gyönyörködtünk a panorámában. Később 

rájöttünk, hogy ez volt a túra könnyebbik része, a neheze csak most jött, ugyanis iszonyat meredek, csúszós 

és sziklás helyeken mentünk fel és le, miközben táblákat fotóztam és a kicsik táskáját cipeltem. 

Írta: Pál-Rezneki Milán (8. osztály) 

Zánkai tábor 
Kedvenc pillanataim 

Szeptember 20-án, hétfőn reggel indultunk Zánkára. Amikor odaértünk, elég sokat kellett várni, míg 

bemehettünk a szobákba. Mikor megkaptuk a kulcsokat, mindenki elfoglalt egy ágyat, és kipakoltunk. Az első 

nap nem volt sok program. Elmentünk ebédelni. Miután megebédeltünk, elindultunk a Balatonhoz sétálni. 

Majd este Berkes Olivér előadását hallgattuk meg, aki nagyon jól énekelt.  

Másnap kicsit fáradtan keltünk, mert elég későn feküdtünk le. Mivel nem tudtunk aludni, nekiálltunk 

hajnali 1-kor takarítani és játszani. Miután végre sikerült felkelni mindenkinek, elindultunk reggelizni. Ha jól 

emlékszem, reggeli után visszamentünk a szobákba. Dél körül elmentünk hajózni, ami nagyon tetszett, bár 

én kicsit féltem. Ezután meghallgattuk az 

Alma együttes koncertjét. Még aznap este 

elmentünk egy diszkóba, ami nagyon 

tetszett. Akkor már hamarabb elaludtunk, 

legalábbis én. Másnap reggel ki kellett 

pakolni a szobánkat. Utána reggeliztünk.  

Délelőtt elindultunk a Hegyestűre 

túrázni. Elég sokat kellett sétálni, de 

megérte, mert nagyon szép volt a táj.  

Igaz, csak 3 napot töltöttünk Zánkán, 

de nagyon élveztem és tetszettek a 

programok. Nem bántam meg, hogy 

elmentem. Remélem, lesz még ilyen lehetőségünk!  

Írta: Légler Amira (7. osztály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolompár Szamanta alkotása (2. osztály) 

 



Iskolai versenyek a tanév során 

KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 6. osztály 

Ideje: 2021. november 3. 

Helyezettek:  

Alsó tagozat:    1. hely: 3. osztály 

     2. hely: 4. osztály 

     3. hely: 2. osztály 

 

Felső tagozat:     1. hely: 8. osztály 

     2. hely: 7. osztály 

     3. hely: 5. osztály 

 

Kosárkirálynő: Szabó Petra (8. osztály) 

Kosárkirály: Raffael Mike (3. osztály); Németh Asztrik (7. osztály) 

CÉLBADOBÓ BAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 7. osztály 

Ideje: 2021. november 12. 

Helyezettek: 

Alsó tagozat   1. hely: Bogár Brájen (2. osztály) 

1-2.osztály   2. hely: Szépvölgyi Lukács (2. osztály) 

    3. hely: Horváth Szimonetta (1. osztály) 

 

3-4.osztály   1. hely: Orbán Márk (4. osztály)  

     2. hely: Bogdán Péter (3. osztály) 

    3. hely: Varga József (4. osztály) 

BILIÁRD BAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 7. osztály 

Ideje: 2021. november 16. 

Helyezettek: 

1. hely: Ernyes Dorián (7. o.) – Németh Asztrik (7. o.) 

2. hely: Cseh-Németh Áron (7. o.) – Kecskés Krisztián (7. o.) 

3. hely: Bakos Bence (5. o.) - Németh Rajmund (5. o.) 



FLOORBALL BAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 4. osztály 

Ideje: 2022. május 5. 

Helyezettek: 

 Alsó tagozat    1. hely: 4. osztály 

     2. hely: 3. osztály 

     3. hely: 2. osztály 

 

Felső tagozat:     1. hely: 7. osztály 

     2. hely: 8. osztály 

     3. hely: 5. osztály 

FOCIBAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 6. osztály 

Ideje: 2022. május 25. 

Helyezettek: 

 Alsó tagozat    1. hely: 2. osztály 

     2. hely: 3-4. osztály 

     3. hely: 1. osztály 

 

Felső tagozat:     1. hely: 7. osztály 

     2. hely: 5-8. osztály 

     3. hely: 6. osztály 

Gólkirálynő: Szabó Petra (8. osztály) 

Gólkirály: Orsós Erik Alex (7. osztály) 

DEKÁZÓ BAJNOKSÁG  

Rendező osztály: 8. osztály 

Ideje: 2022. május 25. 

Helyezettek: 

Alsó tagozat:    1. hely: Orbán Márk (4. o.) 

2. hely: Bogdán Péter (3. o.) 

3. hely: Bogdán Szilárd (3. o.) 
 

Felső tagozat:    1. hely: Cseh-Németh Áron (7. o.) 

2. hely: Németh Asztrik (7. o.) 

3. hely: Orsós Erik Alex (7. o.)  

 

A röplabda-bajnokság lapzárta után fog lezajlani. 



Nyári programajánló 

Unaloműző a nyári szünetre

Esik az eső, fúj a szél, és nincs már ötleted, hogy 

mit kezdj magaddal ezeken a napokon? Mi 

segítünk! 

Olvasd el ötlet-ajánlónkat, és valósíts meg 

közülük néhányat! Vagy mindet!  

Vezess naplót vagy élményfüzetet! 

Vágj ki régi magazinból képeket, és rendszerezd 

témák szerint. 

A főételt edd kínai evőpálcikával! Csak a 

szünidőben!  

Fotózz fény-árnyék kompozíciót! 

Süss felnőtt segítségével kiflit, lángost vagy sütit! 

Só-liszt tappancs, kézlenyomatot is készíthetsz. 

Gyárts pufifestéket!  

Tanulj meg nyakkendőt kötni vagy hajat fonni! 

Készíts nyomdát házilag otthon található 

dolgokból! 

Csapjatok családi mozizást otthon! 

Száríts fűszert télire! 

Keress levelezőpartnert! 

Gyűjts szalvétát, képeslapot, bélyeget, és 

rendszerezd azokat. 

Nézegess régi fotókat! 

Rendezd át a szobádat! Csak szülői engedéllyel! 

Rajzold meg a családfátokat! Ha kell, végezz 

kutatómunkát! 

Fűzz nyakláncot otthon található dolgokból! 

Építs kártyavárat! 

Batikolj! 

Rendezzetek „csendes estéket” vagy „csendes 

órákat”. Ilyenkor ne szóljon semmi, használjatok 

gyertyát!  

Persze jó időre is vannak ötleteink! Ezek közül is 

próbálj ki minél többet!  

Rendezzetek buborékfújó versenyt! 

Építs minél nagyobb homokvárat! 

Nézzetek szentjánosbogár-rajzást! 

Csodáljátok meg a naplementét vagy 

felkeltét! 

Rakj ki kavicsokból egy képet! 

Trambulinozz! 

Menjetek el szabadtéri koncertre! 

Fűzz pitypangból nyakláncot! 

Rendezzetek dinnyeevő versenyt! 

Tábortűz mellett süssetek szalonnát! 

Cseresznyemaglövő-versenyt is rendezhettek! 

Építs bunkert! 

Forgassatok kisfilmet telefonnal! 

Sátrazzatok a kertben! 

Feküdj a fűben, és bámuld a felhőket! 

Vonattal menjetek kirándulni! 

Nézegessetek régi családi képeket! 

Sétálj és énekelj esőben esernyő nélkül! 

Rohanj keresztül egy locsolón! 

Olvass szokatlan helyeken!  

Állíts össze egy „kincsesládát”! 

 

 



Nyári olvasmányok alsósoknak és felsősöknek 
 

NYÁRI OLVASMÁNYOK - ALSÓ 

Berg Judit: Rumini  

Csukás István: A téli tücsök meséi  

Békés Pál: A Félőlény 

Milne: Micimackó 

Fekete István: Vuk 

Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő 

Janikovszky Éva: A lemez két oldala 

Erich Kästner: A repülő osztály 

Verne: A rejtelmes sziget 

Rowling: Harry Potter 

Charlotte Habersack: Ne nyisd ki - könyvek 

Rachel Renée Russel: Egy zizi naplója 

Időgép sorozat 

Dav Pilkey: Alsógatyás kapitány 

Alexa Pearl: Szandi meséi 

Jo Nesbo: Doktor Proktor 

Kántor Kata: Nózi nyomoz sorozat 

Varázslatos állatbirodalom  

Steve Stevenson: Kalóziskola  

Caroll: Alice Csodaországban, 

 

 

NYÁRI OLVASMÁNYOK - FELSŐS 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

Nógrádi Gábor: A nagyikám zseni; Nézz rám, 

mami!  

Twain: Tom Sawyer kalandjai  

Cooper: Nagy indiánkönyv 

Verne: Kétévi vakáció  

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi - sorozat 

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli - sorozat  

Szabó Borbála: A János vitéz-kód 

Annika Harper: Cornwall college-sorozat 

Időfutár sorozat 

Kertész Erzsi: Panthera 

Nele Neuhaus: Elena 

Turbuly Lilla: Kosársuli 

Kalapos Éva: Massza 

Berg Judit: Alma; Drifter; Az őrzők 

Wéber Anikó: Zuhanórepülés 

Mészöly Ágnes: Szabadlábon; A kupolák titka; 

Hanga és Várkony



Mozifilmajánló a nyárra 
A kis Nicolas és az elveszett kincs 

Megjelenés dátuma: 2022. június 2. 

Korhatár: 6 év 

A kis Nicolas jól érzi magát a bőrében, azonban apukáját előléptetik, és ez bizony 

költözéssel is párosul. Főhősünknek esze ágában sincs a megszokott életét 

hátrahagyni, így azt gondolja ki, hogyha felkutatja az elveszett kincset, maradásra 

bírja a szüleit.   

Jurassic Word: Világuralom 

Megjelenés dátuma: 2022. június 9. 

Korhatár: 12 év 

Nublar-szigete 4 éve elpusztult. Az őslények az emberek között élnek, ahol ez a 

törékeny egyensúly könnyen felborulhat. A kérdés az, hogy az ember marad-e a fő 

ragadozó a bolygón?  

 

Minyonok: Gru színre lép  

Megjelenés dátuma: 2022. június 30. 

Korhatár: 12 év 

A legújabb részből kiderül, hogy hogyan vált valóra egy 12 éves fiú álma, hogy ő legyen 

a világ legnagyobb szuper-gonosza. Természetesen Gru kamaszéveibe tekinthetünk 

be, ahol kik mások, mint a Minyonok segítenek neki.  

 

Legeslegjobb szülinap 

Megjelenés dátuma: 2022.július 14. 

Korhatár: - 

Charlie szülinapja elmarad, emiatt úgy dönt, hogy elindul a nagyijához, és ott is marad 

örökre. Az út kalandokban gazdag, így kerekedik belőle a legjobb szülinap.  

 

DC Szuperállatok ligája 

Megjelenés dátuma: 2022.június 28. 

Korhatár: 6 év 

Krypto szuperképességekkel rendelkező kutya. Nem csoda, hisz gazdája nem más, mint 

Superman. Azonban őt elrabolják, és a kutyus egy szedettvetett bandával indul 

megmenteni őt. A küldetés során mindannyian szuperképességekre tesznek szert, és 

ezek miatt nagy galibákba keverednek. Vajon megmentik Supermant? Megtudod, ha 

megnézed a mesefilmet!  

 

Forrás: www.mozipremierek.hu 

 

 

 

http://www.mozipremierek.hu/


Játékajánlók 
 

Kedves diákok!  

Kettő játékot szeretnék bemutatni nektek. Az egyik ezek közül a Hades nevű,  a görög mitológiára 

épülő dungeon-crawler rouglike. A Supergiant Games cég készítette és publikálta a játékot 2018. december 

6-án. Olyan sikert aratott, hogy 2020-ban megkapta Az év játéka díjat is.  

A játékban Zagreusz (A vér istene) a főhősünk, akinek az a célja, hogy kijusson 

az alvilágból az emberi világba, és megismerje az Olümposz hegy tetején élő isteneket. 

Annak ellenére, hogy Hadész (Az alvilág és a halottak ura) szerepe szerint az 

édesapánk, mégis ellenünk küldi az alvilág őreit és egyéb hősöket, szörnyeket (pl. 

Thészeusszt és társát Aszteriuszt vagy a csonthidrát). Küldetésünkben segítségünkre 

vannak a görög istenek - mint például Zeusz vagy Artemisz - és az ő fegyvereik (pl. 

„Aegis”, a káosz pajzsa vagy a „Varatha”, az örök lándzsa), és egyéb mitológiai 

személyek mint Sziszüphosz vagy Akhilleusz. 

Akik szeretik a görög mitológiát és a történetére épülő játékokat, azoknak teljes szívből tudom ajánlani 

a Hades-t. Steam-en beszerezhető 20,99 €-ért, Microsoft Store-on 8 700 Ft-ért és PlayStation Store-on pedig 

8 740 Ft-ért. 

 

A másik játék, amit még ajánlok, az a Dying Light nevű zombis, nyitott világú, túlélő horrorjáték, 

amit a Techland cég alkotott meg és publikált. 

A játékban Kyle Crane szerepében vagyunk, aki a G.R.E. nevű globális 

segítségnyújtási erőnek dolgozik mint titkos ügynök. A G.R.E. egy vírusok ellen 

harcoló erő, de valójában a látszat csal, ugyanis akiket a játékban megismerünk, 

ennél sokkal szívtelenebbek és gonoszabbak. A játék Törökországban, Harrán 

városában játszódik, ahol felütötte a fejét egy új zombivírus és a város karanténba 

került. 

Feladatunk, hogy megtaláljuk Kadir "Rais" Suleiman-t és megöljük. Persze ez 

nem olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. Kyle beépül egy kisebb csapatba, hogy 

nekik segítsen, majd később a G.R.E-it is elárulja a jó érdekében.A játékban figyelemmel kísérhetjük, ahogy a 

vírus fejlődik, ennek következtében egyre veszélyesebb mutációkat vehetünk észre a zombikon, ezért egyre 

erősebb fegyvereket kell használnunk ellenük. 

Elsősorban azoknak tudom ajánlani a Dying Light-ot, akik jól bírják a véresebb és elég durva jeleneteket 

tartalmazó játékokat. A játék Steam-en 29,99 €, Microsoft store-on 10 600 Ft és PlayStation store-on pedig 

10 590 Ft-ért érhető el. 

Készítette: Halak Tamás 7. osztály 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Szépvölgyi Sámuel alkotása (6. osztály) 

Cikkek forrásai: 

www.mozipremier.hu 

 

Képek forrásai:  

http://pestimagyarszinhaz.hu/legyetek-jok-ha-tudtok/ 

https://www.freepng.es/png-oheea1/ 

https://create.vista.com/hu/unlimited/stock-vectors/82932154/stock-vector-gold-silver-and-

bronze-trophy/ 

https://hu.jf-staeulalia.pt/collection-books-clip-art 

https://m.imdb.com/title/tt9459718/mediaviewer/rm3788887553/ 

https://www.eneba.com/hu/steam-dying-light-uncut-steam-key-global 

www.mozipremier.hu 

internetes közösségi portál 

saját készítésű képek 

 

 

Főszerkesztő: Zsuppán Zsombor 

 

További szerkesztők: 

Dézsi Ágnes 

Halak Tamás 

Légler Amira 

Molnár Viola 

Szabó Petra 

Zsuppán Zsombor 

Pados Eszter 

Pál-Rezneki Milán 

 

Lektorálta: Dézsi Ágnes 

Kiadja: a Zalabéri Általános Iskola Diákönkormányzata 

Készült: 60 példányban 


