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Mega Man
Ekler Dániel

Ha azt mondom kék, mi jut először az eszedbe? A tenger? Az ég? Hát
nekem a Kék bombázó: Mega Man. (Japánban Rock Man)
Mega Man egy CAPCOM által fejlesztett „Run&Gun” stílusú platformer
volt a NES-re 1987-ben.
Nos, a játék elléggé „szimpla”. Igen, direkt kerültem az „egyszerű”
kifejezést, ugyanis ez a játék nagyon nagyon, de NAGYON nehéz. De ne
szaladjunk előre, szóval miután megnyomtuk a Start gombot, egy
képernyő fogad minket, amin valamiért ki lehet választani, hogy melyik
pályáról akarunk kezdeni. Emlékezzünk:1987. Ekkor ilyenre sehol nem
volt még példa.
No, kiválasztottuk a 6 pálya közül az egyiket, és megkezdődik a kaland.
Kezdjük a move settel. Szóval tudsz mozogni két irányba: az A gomb az ugrás, a B gomb a lövés, aztán
tudsz lőni ugrás közben….ja, ennyi. DE MENNYI AZ AZ ANNYI? Ilyen precízen, ilyen gyorsan, ilyen
reflexszerűen én egy játékban sem ugrottam és lőttem. Ez annak
tudható be, hogy például Marioval ellentétben itt nincs lendület, ha
elengeded a gombot, megállsz és a levegőben is meg tudsz fordulni
bármiféle tovább repülés nélkül.
Mondjuk,
ha
a
6
pálya
közül
(Cutman,Gutsman,Iceman,Fireman,Electman,Bombman)
kiválaszod
Cutmant, az első dolog, ami fogad, egy türkizkék pálya, egy létra és
téglák. Azonnal meghallod azt a csodálatosan pörgős, hektikus zenét,
ami egyből eszedbe juttatja azt, hogy el kell kezdened – oké, már
megjelent az első ellenfél és megtámad.
Szóval a játékban nincs időd lazsálni.
„De miért is harcolunk kék robotként más robotok ellen?” fogalmazódott meg benned a kérdés. Nos, a játék története szerint
Dr.Willy egy gonosz tudós, aki világuralomra akar törni
robothadseregével. A jóságos Dr.Light megalkotja Mega(Rock)Man-t,
akinek célja, hogy megállítsa a gonosz tudós tervét, és… és…ja,1987.…
mit vártál, mi lesz? Agatha Christie- féle karakterfejlődést és történetvezetést? Itt ez volt a 2.
legkreatívabb történet az érából. Az 1.-ről majd talán legközelebb, de most vissza a citromokat
lövöldöző mikrobihoz!
Minden Boss végén megkapod a boss fegyverét, ami lőszeren fut, de újra lehet tölteni az ellenfelek
után hagyott lőszerrel. A legjobb, hogy az ellenfelek fegyverei hatással vannak egymásra, például a
legegyszerűbb példa, Ice Man fegyverre nagyon hatásos Fire Man ellen. A végére egy jó tanács: a
játékban ha rálősz egy Bossra, akkor állítsd meg a játékod, várd meg még újra sebezhető, és ismételd
úgy, hogy csak egy pillanatra elindítod és megállítod megint. Így a játék legnehezebb akadályain csak
úgy átrepülsz.
Ha engem kérdezel, a nagy móka ellenére rengeteg halálcsapdát tartogat és emberfeletti reflexeket
igényel, de ha az ember szán rá időt és kiismeri, akkor csodálatos szórakozás lehet. Így tehát a végső
értékelésem:
Garantált szórakozás
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Ízek Íze Nápolyival
Molnár Patrik

Már a címből kitalálhatod, hogy egy ételrovatot indítok, de mostantól a Nápolyi fedőnévvel fogok
jelentkezni. Egy főzős témával foglalkozó sorozatból választottam számotokra egy ételt, azon kívül
még egy saját receptet is közzéteszek.
Pizza Pite (nem vegetáriánusoknak)
Alkalomhoz: amikor akarod
Tészta hozzávalói: tej, víz, liszt, élesztő, csipet só.
Feltét: amit akarsz (leginkább sajt, valamilyen felvágott)
Az élesztőt felfuttatjuk forró tejben.
Amikor felfutott, összeöntjük a maradék tejjel és vízzel, valamint a liszttel.
Kirakjuk egy tepsibe a tészta egyik felét. Ráhelyezzük a feltéteket (sok sajt,
hagyma, paradicsom, szalámi vagy amit akarsz). Utána befedjük a tészta
másik felével. Ha ez megtörténik, akkor villával megszurkáljuk, hogy ne
durranjon szét a tészta. Ha mindez kész, akkor 180 fokon, előmelegített
sütőben megsütjük.
Rántott szendvics (saját recept)
Hozzávalók: 2 szelet kenyér, ha szereted, akkor szalámi és sajt (de ezek nem kötelező elemek), tojás,
liszt, zsemlemorzsa. A lisztbe beforgatott kenyeret megáztatjuk a felvert tojásban, majd a
zsemlemorzsába tesszük. Ha szalámit és sajtot is adsz hozzá, akkor a két szelet kenyér közé tedd
ezeket az alkotóelemeket, és utána forgatod be a lisztbe, tojásba és morzsába. Végül forró
zsiradékban kisütöd mindkét oldalát. Akkor a legfinomabb, ha a színe aranysárga. Én a kedvenc
szószommal, a saját készítésű majonézes mustáros mártással eszem legszívesebben. Semmi
különleges dolog nem szükséges az elkészítéséhez, csupán összekeverem a mustárt és a majonézt.
Természetesen az arányokra ügyelni kell, én 2 teáskanál mustárhoz 1,5 teáskanál majonézt keverek.
Én ajánlom mindenkinek, hogy tanuljon főzni, mert ha valaki ráérez, akkor nagyon élvezetes
elfoglaltság. No meg hasznos!
Saját receptet kitalálni nem nehéz, csak oda kell figyelned. Ha valami finomat tudsz csinálni, akkor
viszont küldd el a receptedet nekem erre az email címre: m.patrik2008@gmail.com-ra . Ígérem, hogy
beleírom a rovatomba.
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Játékajánló
Dr.News, Rocky és Missy

A célunk az, hogy alsósoknak és felsősöknek is találjunk játékokat. Most telefonos játékokat kínálunk
nektek, olyanokat, amelyeket mi magunk teszteltünk már. A Google play áruházból válogattuk a
legjobb 5 játékot, ebből 3-at mutatunk be. A legjobb játékok kínálatát a Google play áruházban, a
„toplistákra” kattintva olvashatjátok, itt ismerkedhettek a legnépszerűbb alkalmazásokkal,
játékokokkal stb. Ezt a listát ugyan a közvélemény alapján állították össze, de azért lehetséges, hogy
lesznek köztük olyanok, amelyek nektek kevésbé tetszenek.
Mindenesetre mi segítünk a válogatásban.
Az első játék a My talking Tom 2
Ezt a játékot az alsósoknak és a mi korosztályunknak (5. évfolyam) ajánljuk.
A játékban szintet kell lépni úgy, hogy egy macskát kell gondozni: etetni,
játszani vele, mosdatni. A macskával a szabadban játszhatsz, de a konyában
meg is etetheted. Ha néha koszos, akkor meg kell fürdetned. Elég gyorsan el
szokott fáradni, ilyenkor lefektetjük, hadd aludjon. Mindezekért pontokat
szerezhetünk, s a kapott pontok miatt léphetünk szintet. El is repülhetünk
repülővel különböző szigetekre, innen ládákat hozhatunk haza. Ezekből
jutunk pénzhez, pontokhoz, ennivalóhoz vagy ruhához, bútorhoz stb.
Nekünk azért is tetszik, mert cuki a karakter. Szórakoztatóak a játékok, és jó
gondozni a macskát. A ház berendezését is szívesen végezzük. Ezen kívül
viccesnek látjuk a macskát, az is klassz, amikor a kapott ruhákból
válogathatunk, és felöltöztethetjük idétlen cuccokba.
Szerintünk hátránya a játéknak, hogy a macska nagyon gyorsan elálmosodik,
ráadásul lassan piheni ki magát. Mi azon változtatnánk, hogy ne kelljen
semmiért valódi pénzzel fizetni. Jót tenne a játéknak az is, ha lenne benne story, s az is, hogy más
helyszínekre is el lehetne menni. Kevésnek ítéljük a benne rejlő játéklehetőséget. Ha rajtunk múlna,
akkor egyéb játszási lehetőségeket és hosszabb ébrenléti időt kínálnánk fel a játszóknak.
Hello Cats
A másik játék a Hello Cats. Ez egy logikai játék, amelynek az a lényege,
hogy egy macskát megvédj vagy lelökj egy helyről az általad rajzolt
formákkal. A megvédés alatt az értendő, hogy óvod a megfulladástól,
kiszáradástól, víztől, darázscsípéstől.
Nekünk nem annyira tetszett, mert számunkra már túl könnyű, ezért
unalmas. Abból áll az egész, hogy rajzolgatni kell. Van, aki ideges lesz
tőle, aztán letörli. A grafika azonban jó. Elsősorban az 1. 2.
osztályosoknak ajánljuk.
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Paper.io
A következő játék a Paper.io, ami egy ügyességi játék. Ebben a játékban a
legfőbb cél a minél nagyobb területfoglalás. Először egy kis kört kapunk, azon
kívül kell mozogni. Amikor visszaérek, azt a területet szerzem meg, amelyen
közben átmentem. Vigyázni kell, mert mások is átmehetnek a mi
vonalainkon, így más emberhez jut a saját területünk. Ekkor elveszítjük a
játékot. De ezt mi is megtehetjük másokkal, s akkor nyerhetünk. Ehhez a
játékhoz internet szükséges, ezért csak akkor töltsétek le, ha gyakran vagytok
Net-közelben.
Egyébként ezt egy szórakoztató, izgalmas, unaloműző, jól irányítható
játékként véleményeztük. Szerettük, hogy lehetséges benne a karakterváltás
is. Tetszett, hogyha már sok pontot szereztél, akkor nincs nagy esély a
legyőzésedre. Persze az meglehetősen idegesítő, ha elveszti az ember a
játékot, s valljuk be, ez azért gyakran előfordult velünk. Az az egy nem tetszik
nekünk, hogy ha belemész a saját vonaladba, akkor meghalsz. Az igaz, hogy ettől talán még izgibb a
dolog.
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INTERJÚK
Szeidli Zalán

Kiss Albert igazgató úrral beszélgetek arról, hogy milyen lehetőségei vannak a diákoknak az önkéntes munka
végzésére.
1. Igazgató úr, azt hallottam már, hogy a középiskolások önkéntes munkát végeznek, de lehetséges ez
általános iskolában is? Esetleg ez egy új kezdeményezés lenne?
-

Jól tudod, valóban létezik önkéntes munka a középiskolások körében. Nálunk az általános iskolában
szerencsésebb lenne önkéntes feladatvállalásnak, az önkéntes diákmunka előkészítésének nevezni.
Ennek célja az önzetlen közjóért tevés segítése, megértése, begyakorlása, vállalása, fejlesztése.

2. Milyen munkafajtákat tudna ajánlani nekünk?
- Gondoljunk végig egy csokrot, ami illik az iskolánk profiljába, a diákönkormányzati munkába. Nézzük
például a képviselői munkát: a megválasztott diák az osztályt vagy az iskolát képviseli; a szervező
munka olyan feladatkör, ahol az osztály és az iskola rendezvényeit szervezi valaki; a dekoratőr munkát
vállalók az osztály és iskola dekorációit készítik; a fotós a diákélettel kapcsolatos eseményeket örökít
meg; a vendéglátós az iskolai, diákönkormányzati rendezvényeken, eseményeken – egyebek mellett
mikuláskor vagy farsangkor - végez vendéglátást, pultos vagy pénztárosi munkát stb.; a menedzser az,
aki a diákönkormányzatot (az újságot, a facebookot, a rendezvényeket) menedzseli; a pénztáros
feladata az osztályon belüli vagy a teljes diákönkormáyzati pénztár felügyelete;a környezetvédő az
osztályban, az iskolában, az iskola környékén, területén végez környezetvédő munkát; a karbantartó a
meghibásodott játékokat, berendezési tárgyakat javítaná; az újságíráson belül lennének rovatvezetők,
illusztrátorok, szerkesztők, főszerkesztő; a gyermekvédő az elesettek, segítségre szorulók védelmezője
lehetne; az adomány- gyűjtő például karácsonykor és húsvétkor szervezne gyűjtő akciókat.
3. Ezek szerint a munkavégzés a tanulást is befolyásolja?
- Igen, hiszen képességeket fejleszt, mint például: alapképességeket, az értékekhez való viszonyulás
képességét, a társas viszonyulás képességét, a munka világához való viszonyulást, az önmagamhoz,
képességeimhez való viszonyulást, a vállalkozáshoz való viszonyulást. Természetesen ez mind
megjelenik a tanulás folyamatában, ami nagymértékben hasznosulhat a tantárgyi tanulásban és a
jellemfejlődésben egyaránt.
4. Kinek ajánlaná leginkább az önkéntes munkát? Arra gondolok például, hogy csak felsősök vennének
benne részt, vagy akár alsósok is?
- Az önkéntes feladatvállalást korosztálytól függetlenül ajánlom mindenkinek. Természetesen a diákok
képességeinek megfelelően, de el tudom képzelni azt is, hogy egy felsős és egy alsós párban vállal
valamilyen feladatot, amikor a felsős tanítja a feladatvégzés közben az alsóst.
5. Ön szerint, hogy lehetne népszerűsíteni, közkedveltté tenni?
- Hát neked köszönhetően ezzel az interjúval már elindult a népszerűsítés, ami tovább vihető azzal, ha
hírt adsz ebben az újságban az önkéntes feladatvállalásról és annak eredményeiről; de leginkább a
“miért pont érték” jutalmazási rendszerben történő elismerést tartom szerencsésnek.
Igazgató úr, véleményem szerint a diákönkormányzat is szívesen részt vesz e munkának a
népszerűsítésében. Köszönöm önnek a beszélgetést!
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Iskolai sporthírek
Hosszu Dorina
Hosszu Dorina : A futballbajnokság

Az idei diáksport az őszi szezonban indult. Futballbajnoksággal kezdtünk, amit az udvari pályán (nem
csak azért, mert jó időt fogtunk ki, hanem a terem még nem készült el) rendeztek meg a 8.
osztályosok. Bogdán Rolandtól néhány képet és kommentárt kölcsönöztünk, hogy emlékeztessünk
benneteket a bajnokság hangulatára. Egyébként gólkirályok is születtek, a felsőben Bogdán Roland, az
alsóban Bogdán Erik és Németh Asztrik nyerték el a címet. További információt a ZaDök facebook
oldalán találtok.
Bogdán Roland: Az alsós focibajnokság fotós szemmel
A bajnokság előtt azt a feladatot kaptam, hogy próbáljak olyan képeket készíteni, amelyek
megmutatják a legjobb pillanatokat. Ezt nem is volt olyan könnyű teljesíteni, mint ahogy először
gondoltam.
Néhány képet szeretnék bemutatni.

Kolompár Armandó látható ezen a képen. Azt a
pillanatot kaptam el, amikor éppen elrúgta a
labdát. Azért tartom érdekesnek azt a képet,
mert különleges a testtartása: a testsúlya a bal
lábán van, a felsőteste hátradől, jobb lába a
levegőben, jobb karját is fellendíti, a labda már
elrepült. Jobb karja a testével és a lábával
majdnem derékszöget alkot, olyan, mit egy L
betű.

Ezen a képen a negyedikesek egy
csoportja látszik. Áron uralja a labdát,
amit valószínűleg most szerzett meg.
Jobb lába a labdán, bal lábán a
testsúlya, bal karja előre, a jobb
pedig hátra lendül. Cselezni próbál. A
csapattársai örülnek annak, hogy
megszerezték a labdát, Kevin arcán
viszont csalódottság látszik.
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A képen Bogdán Eriket és Németh Asztrikot
látjuk, akik egy osztályba járnak, de ezen a
meccsen ellenfelek voltak. Jól látszik, hogyan
küzdenek a labdáért. Szerintem nagyon érdekes
az egymással szembeforduló testtartásuk, és
ahogy szinte minden izmuk megfeszül az
elkapott pillanatban.

Ezt a képet azért választottam, mert viccesnek
találom, ahogy szinte libasorban futnak a második és
harmadik osztályosok - Armandót követve - a sárga
labda után, ami a föld felett lebeg.

Az első osztályos Szabó Ádám arcán látszik, hogy milyen
boldog, mert meg tudta szerezni a labdát a
negyedikesektől. Asztrik pedig megadóan figyeli, hogy mi
fog történni, de nem szereli le a kisfiút.

Nagyon élveztem így a fényképezést, és örömmel láttam,
hogy tényleg sikerült néhány jó pillanatot megörökítenem.

Hosszu Dorina : Kosárlabda-beszámoló

Kosárlabdabajnokságra is sor került októberben. A ZaDök facebook oldalára az Ekler Dániel által
készített videoanyagot sokan látták már, de ha elmulasztottátok, feltétlen nézzétek meg. Szerintem jó
hangulatú, vicces anyag. Felsőben Horvát Olivér érte el a legtöbb kosarat dobó címet. Az alsóban
Német Asztrik hódította meg a palánkot. Velük interjút is készítettünk, majd a következő számban
olvashatjátok.
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Egy nem éppen átlagos lány
Lara White, Amira Harvey

~2018~10~11 (csütörtök)
Sziasztok! Amira Harvey vagyok. 13 éves. Nemrég költöztünk Londonba. Én nem igazán szerettem
volna elköltözni Budapestről. Nem vagyok magyar származású, de Magyarországon nőttem fel, ott
lettek barátaim, ott jártam iskolába.
A Wells Cathedral School nevű iskola sem tetszik, még akkor sem, ha olyan felkapott hely, hogy a
tandíjért 40.000 fontot fizetnek majd évente a szüleim… De az első iskolanap már el is jött.
- Jó reggelt! – köszöntem. Alig pár ember köszönt vissza. Nem sokkal később becsengettek. A
csengetéssel
együtt
a
bemutatkozás pillanata is eljött:
- Sziasztok! Amira Harvey
vagyok, 13 éves, most költöztünk
ide Londonba. – mutatkoztam be
az új osztálytársaimnak.
Elmondtam
mindent,
amit
fontosnak
tartottam.
A
mondandómat egy számomra
eddig nem igazán ismerős férfihang szakította meg:
- Jól van, most már mindent
tudunk, és nem igazán
vagyunk
kíváncsiak
a
mondandódra.
Ennyi
információ éppen elegendő számunkra… Üdvözlünk a Wells Cathedral Schoolban!
Jobbnak láttam, ha inkább nem válaszolok semmit, mert nem akartam az első napon konfliktusba
keveredni… Főleg nem a tanárral. A szememmel inkább a szabad helyeket kezdtem keresni.
Összesen két hely volt szabad, nem volt nagy választási lehetőségem, hogy mégis ki mellé üljek. Az
egyik szabad hely egy eléggé menő és helyes fiú mellett volt. A másik hely egy lány mellett, ki
búskomoran bámulta a táblát… Végül a lány melletti helyet választottam… egy szót sem szólt hozzám,
nem is köszönt. Csöndesen leültem mellé, de még egy pillantásra sem méltatott. Az óra nagyon
unalmasan telt, a tanár egész végig azt figyelte, mikor csinálok olyat, ami nem éppen az órához illő.
Viszont csalódnia kellett, helyettem a hátam mögött ülő fiúkat volt kénytelen fegyelmezni. Mikor a
csengő megszólalt, egy nagyot sóhajtottam.
A szünetben egy kéz érintette a vállamat, hátranéztem, a padtársam volt… Alaposan végigmértem:
szép hosszú szőke haja volt, a szeme tengerkék. Magasabb volt nálam kb. fél fejjel, nagyon karcsú és
vékony. Zavartan megszólalt:
- Szia, mi a neved?- kérdezte kedvesen.
- Hali! Amira Harvey vagyok. És neked?- szóltam lazán.
- Lara White.
Ekkor megcsörrent Lara telefonja.
- Bocsi, ezt most fel kell vennem!- közölte titokzatos arccal, majd hátat fordított.
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Lara az iskola udvara felé vette az irányt, és
meglepetésemre gyors léptekkel elhagyta az
iskola területét. Emlékeztettem magam, hogy
reggel elhatároztam, nem fogok már az első
nap bajba keveredni. De eléggé furdalta az
oldalamat a kíváncsiság, nem tudtam, hogy
Lara hova megy és miért oly hirtelen tűnik el.
Rohanni
kezdtem
a
kijárat
felé.
Megpillantottam Larát, átszaladtam az
úttesten, követtem őt. A közeli erdő felé
tartott, meglehetősen gyors léptekkel haladt.
Így nekem is sietnem kellett. Már jól az
erdőben jártunk, de nem vett észre engemet.
Majd megpillantottam egy hatalmas épületet,
melynek ablakait vastag rácsok borították. A
szívem a torkomban dobogott. Nem tudtam
hol vagyok, és hogy merre van a visszaút.
Ahogy az épület rácsait figyeltem, elvesztettem
Larát. Megijedtem. Az járt a fejemben, hogy
elbújok valahová, hátha rossz helyen járok.
Reflexből a fal mögé rejtőztem, egy pillanatra
hátratekintettem… Csak egy csattanásra
emlékszem, elájultam. Majd egy kórházban
ébredtem. Értetlenkedve néztem körül, egy
csomó fehér ruhás nővér járt-kelt körülöttem.
Nem tétováztam tovább, azonnal felugrottam
volna, de a tarkómba éles fájdalom hasított. Valószínűleg leütött valaki. Nem emlékszem semmire…
Eszembe jutott Lara…
Folytatjuk!!!
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Divatrovat
Színek titkai
Bogdán Barbara, Hosszu Dorina

Az öltözködésünk színe nagyrészben tükrözi a személyiségünket. Összeszedtünk pár színt és azok
jellemzőit.
Fehér:
A fehér szín az egyszerűség, kifinomultság és
tisztaság jelképe. Ezért fehér a menyasszonyi ruha
színe is. Athénban az ártatlanság jelképe, míg
Kínában a gyász színe. Ha kedvenc színed a fehér,
akkor mindenképpen a kiváltságot és a
tökéletességet keresed.
Kék:
Ha kék színű
ruhát
veszünk
fel,
akkor
önfegyelemre és nyugodt lelkiállapotra van szükségünk, és tudat alatt igazán őszinte reakciókat
szeretnénk kiváltani a másikból. A kék szín jelentése a bölcsesség, a türelem, az igazság, bizalom,
tekintély, békesség és a csendesség. A kék szín fontos hatásai közé tartozik, hogy segít a
kisebbrendűségi érzést legyőzni. A kéket szeretők megbízhatóak és érzékeny emberek. Nagyra
értékelik az őszinteséget. Befelé fordulók, önmagukba mélyedők, önmarcangoló természetűek.
Zöld:
A stabilitás, a tapintat, a nagylelkűség és a képzelőerő színe. Ez a szín egyensúlyt és harmóniát
sugároz környezetünk felé. Vigyázni kell azonban, mert a sok zöld szín tompultságot okoz. A zöld színű
ruhák viselete pihentetően hat stressztől kimerült szervezetünkre.
Fekete:
Ha valaki túl sok feketét hord, akkor meglehetősen hiányzik valami az életéből, A fekete szín a
káoszból rendet teremt, A szigorúságot és a halált is jelképezi. Azok, akik szívesen hordanak feketét,
titokzatosnak és érdekesnek szeretnének tűnni, udvariasan távolságtartók és zárkózott emberek.
Rózsaszín:
Ha öltözködésünkben sokszor megjelenik a rózsaszín, akkor könnyedén vesszük a dolgokat, mert ez a
szín a felhőtlen hangulatot idézi elő. A rózsaszínt viselő nő nőies, érzéki, kedves és romantikus. Ez a
szín a lelki szépséget, a szeretetet és az együttérzést jelképezi.
Citromsárga:
Bölcsesség, öröm, boldogság, eredetiség és a türelem jelképe. A sárgát a boldog emlékek
felelevenítésére használd. Sárga ruhánkkal jókedvet, tettrekészséget, felszabadultságot sugárzunk.
Felhasznált forrás: https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/ruhad-szine-elarulja-jellemed
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Filmajánló
Léber Kiara

Sziasztok! Főleg a kisebbeknek szól e két filmismertető, amit a Neten kerestem, és jó szívvel ajánlom
szabadidőre.
Apróláb
Egy jeti családról szól, akik békés,
vidám világukban élnek. Egy nap
viszont különös lábnyomra találnak,
amely
egy titokzatos
lénytől
származik. Ám egy jeti úgy gondolja,
hogy meg tudja oldani a problémát.
Ötlete veszélyes, bátor és furcsa: azt
állítja, hogy a lábnyom egy kislábú,
rejtőzködő életet élő lénytől
származik, nehéz megtalálni, de
érdemes
felkeresni.
Elindul
felkeresni…
Tom és Jerry
A gyerekek egyik legkedveltebb rajzfilme: a Tom és Jerry.
A film egy egérről és egy macskáról szól, akik folytonfolyvást veszekednek és kergetőznek. A házban még két
kutya is él: Spike és Tyke. És még egy egér is szerepel a
filmben: Falatka. A házban élők nem tudnak a lakóházban
lévő egerekről. Mikor elmennek otthonról a szülők, akkor
a macska és az egér mindig felfordulást okoznak. Amikor
hazaérnek, Tomot hibáztatják.
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