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PROGRAMOK SZERETTEIDDEL
A Valentin-nap sok ember számára okoz nagy
izgalmat, de ugyanakkor rengeteg fejtörést is, hisz
mindenki szeretné a lehető legjobban tölteni ezt a
napot a párjával vagy akár csak a barátaival, mivel
ezek a programok nem csak a pároknak lehetnek
érdekesek. Hogy kicsit megkönnyebbítsük a
készülődést, összegyűjtöttünk pár ötletet a jó
időtöltés érdekében.
Elsőként egy szabadtéri szórakozást szeretnénk
ajánlani. Mivel a korcsolya pályák többnyire még
nyitott kapukkal várnak minket egy közös korizás
ideális tevékenység lehet, főként azon az emberek
számára,
akik
kicsit
aktívabb
programot
szeretnének. Akik viszont egy kicsit melegebb
helyen töltenék az időt nekik is van rengeteg
lehetőségük.
Budapesten a Board game café igazán szórakoztató
lehetőség mindenki számára. Ahogy a nevéből is
sejteni lehet ez egy kávézó, de hogy kicsit
különlegesebb legyen, rengeteg társasjáték közül
választhatunk és üthetjük el az időt velük.
Az állatbarátokat sem felejtettük el, számukra
talán a tökéletes akár romantikus program
helyszíne a Zoo café. Hasonlóan működik, mint az
előző program csak szimplán a társasokat aranyos
állatokra
váltjuk.
Sok
egzotikus
állattal
találkozhatunk itt, mint a kaméleonok vagy akár
kígyók, de a kicsit háziasabb jószágokat is
megtaláljuk, mint például a cicák mindenféle tarka
mintával.
Ha esetleg egy kicsit „hagyományosabb”
programot keresünk Valentin-napra akkor nagyon
jó döntés lehet egy piknik, ha az időjárás is
kedvező vagy a naplementét figyelve egy kellemes
beszélgetés, bár talán a legnagyobb sikert ennek az
ötvözetével lehet elérni.
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VALENTIN-NAPI AJÁNDÉK ÖTLETEK
NEM CSAK PÁROKNAK

A Valentin-nap általában a szerelmeseknek szól, viszont nem kevés olyan barátság létezik,
ahol ezen a napon szimplán kedvességből ajándékozzák meg a másikat, csakhogy nem
mindenki tud elrugaszkodni a szerelmes-levelektől illetve a virágtól.
SZERETETKOSÁR
Fogj egy kosarat, vagy
nagyobb dobozt, és irány
vásárolni! A partnered biztos
örülni
fog
a
kedvenc
édességeinek,
még
pár
nyomtatott közös fotóval is
fel tudod dobni az egészet.
Extra
pont,
ha
képszerkesztőben
átszerkeszted őket polaroidstílusúvá.

50 DOLOG AMIT SZERETEK
BENNED ÜVEGCSE
Mindenkinek
kell
néha
hallania, hogy mit szeretnek
benne, így ez az ajándék-ötlet
pont tökéletes erre, ráadásul
egyszerű az elkészítése is. Kis
cetlikre írjuk rá azokat a
dolgokat, amiket a legjobban
szeretünk a másikban, majd
ezeket akár egy díszes üvegbe
vagy dobozba, esetleg egy
befőttes üvegbe helyezzük el.
Még aranyosabb, ha azzal a
szabállyal
adjuk
oda
választottunknak,
hogy
naponta csak egyet nézhet
meg. A cetlik száma nyilván
variálható,
lehet
akár
20,25,100- a képzeletünkre
van bízva.

EMLÉKKÖNYV
Örök klasszikus a fotóalbum, mégis szerintem az
egyik legaranyosabb ajándék.
Nincs más dolgod, mint venni
egy nagyobb sima füzetet,
képet nyomtatni, és előszedni
a kreativitásod. Kedvedre
rendezheted
a
fotókat,
díszítheted, mellé írhatod a
kedvenc emlékeid.

Biró Benita
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(ANTI)VALENTIN-NAPI AJÁNLÓ
Sokan rajonganak a szerelmesek napjáért, most viszont azoknak szól ez az ajánló, akik a
hátuk közepére nem kívánják ezt a napot. Remélem, kicsit élvezetesebbé tehetem nektek az
(Anti)Valentin-napi ajánlómmal.
Film: Csajok bosszúja
A rengeteg akciófilm mellett kiemelném a 2014-ben
bemutatott, leginkább Anti-Valentin napi filmet, a Csajok
bosszúját. Mint már a címéről is érezhető, egy bizonyos
férfi ellen irányuló női haragot láthatunk, pontosabban
három nő bosszúját, akiket mind ugyanaz a férfi csalt meg.
Carly (Cameron Diaz), Kate (Leslie Mann) és Amber,
miután rájönnek Mark titkaira (azaz igazából egymásra)
összefognak, hogy együttes erővel álljanak rajta bosszút.
Rendkívül humoros és energikus film, mindenkinek
ajánlom.
Könyv: Suzy Cox- Halott Lányok Nyomozóiroda
Charlotte Feldman meghalt. Pontosabban valaki a metró
elé lökte. Ha ez nem lenne elég, nem került a túlvilágra,
hanem
inkább
az
önmagukat
Halott
Lányok
Nyomozóirodájának
elnevező
három
lánnyal
(és
Edisonnal) került össze valahol a szellemvilág közelében.
Mint kiderül, ahhoz, hogy továbbléphessen ki kell
derítenie, hogy ki is gyilkolta meg. Fordulatokban gazdag
könyv, a 13 okom volt rajongói biztosan szeretni fogják!

Zene: SZA, The Weeknd, Travis Scott – Power is Power
Három sokak által ismert és elismert előadó alkotta a Game
of Thrones sorozat betétdalát, de aki nem is rajongana a
műsorért, annak is nagyon ajánlom, ugyanis minden
hallgatót önbizalommal tölt fel a szövege és emellett maga
a dal is remek. Mindenkinek nemtől függetlenül bátran
merem ajánlani, főleg akkor, ha nem szereti a Valentin
napot.

Kovács Cintia
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NE BOLYGASSUK A MÚLTAT
AVAGY MÁTRIX 4 – FELTÁMADÁSOK VÉLEMÉNY

A cikk spoilert tartalmaz.
Talán az évtized legnagyobb filmes-csalódása volt a Mátrix spin-off (szorosan a Fűrész 8
illetve a Spirál mellett), és bár megszokhattam volna, hogyha egy régi filmsorozatot akarnak
feléleszteni, abból semmi jó nem sülhet ki, mégis, a kelleténél csalódottabban léptem ki a
moziból, mint vártam. Bár az első három filmet nem nézhettem premierben, hisz akkor még
csak tervben sem voltam, mondhatom azt, hogy a Mátrixon nőttem fel, mivel édesapám
hatalmas rajongója a filmeknek, így én Micimackó helyett Neo és Trinity történetére
aludtam el.

Hogyan is fejeződött be?
Az
eredeti
trilógia
befejezése
mondhatni nyitott maradt azzal, hogy
Neo, miután megvakult, legyőzte
Smith-ügynököt, majd erejét vesztve
terült ki a földön, míg az Orákulum
utolsó mondata, hogy biztos benne,
találkozni
fognak
még
Neóval.
Morpheusról sem tudtunk meg semmi
biztosat a filmek végén, habár a 2009es Mátrix Online játékban, egy
rejtélyes bérgyilkos program keze
által meghalt. Trinityre szintén ez a
sors jutott, miután kénytelen volt egy
toronyban leparkolni, aminek lett a
következménye, hogy jó pár fémcső
fúródott
át
a
testén.
Zion
megmenekült, kialakult a béke, akik
távozni
akarnak
a
Mátrixból,
szabadon megtehetik. Mégis, ha
sikerült
megmenteni
a
világot,
hogyan lehetne folytatni? Hát persze,
hogy a romantikus szállal!

A 4. film nagyrészt mindent felrúg, ami az első
három filmben történt, kezdve Zion pusztulásával,
Morpheus eltűnésével majd „reinkarnálódásával”,
a főszereplők visszatérésén át egészen a Mátrix
újabb problémáival. Smith ügynök és a Tervező is
visszakerült a képbe, de annyira amatőr fordulattal,
hogy azt fájt végignézni. Nem hagyhatom ki a
szörnyű utalásokat arra, hogy ennek az abszolút
’ZS’ kategóriás filmnek még folytatást is akarnak.
Talán az egyetlen plusz pont, a sok mínusz mellett,
az a karakterek visszahozása volt. Nem csak Niobé,
de Sati, a kislány, akit az Orákulum vett a szárnyai
alá is megjelent, mondanom sem kell, hogy
mennyire nosztalgikus volt és persze, hogy
elmosolyodtam őket látva. Kizárólag azoknak
ajánlott megnézni, akik a Mátrixot nem a történet,
hanem Neo és Trinity kapcsolata miatt szerették, és
be szeretnék gyógyítani azt a sebet, amit az ő
haláluk okozott. Akik mégis úgy döntenének, hogy
megnézik, javaslom, hogy várják meg amíg
interneten is nézhető lesz, mert erre kiadni pénzt
kár lenne.
Biró Benita
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VALENTINE’S DAY IN THE USA
Valentine's day became really popular in the 20th century in america. It's not only celebrated
by adults, it's a common thionhóg in schools also. Kids exchange valentines cards or write
secret letters to each other anonymously.
Couples celebrate this day like a tradition. Sometimes they take a day off at work just to
spend more time with each other or go on dates. It's an excuse to buy eachother expensive
gifts but normally flowers, usually red roses, pralines and jewelry. 10 % of couples choose
this day as the perfect day to get engaged.
Also singles celebrate this day but with family or friends. In America this tradition isn't just
about romantic love, you can also show love to your family or friends that you care about.

Here are 5 common things that american people do on Valentines day:
going out to eat in a restaurant
piknik dates
movie night
gifting heart shaped things
giving chocolate pralines

Mousselli Mirjana
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VALENTINE'S DAY AROUND THE WORLD
Love is love. No matter what part of the globe you find yourself in, people like to express
their feelings towards one another. Albeit, some cultures might do it in a different, unsual,
maybe weird, but still in a lovely, special way. Here, I brought you some examples.

In Zulu, South Africa, girls express their interest and fondness by sending colorful love
letters made out of beads. Every color has a meaning. Red for one can mean anger and fury,
meanwhile yellow stands for desire. It is a known fact that guys often tend to be completely
confused about the meanings, so they ask their sisters for help.
Sonkajärvi, Finland
In July every year , Wife-Carrying Championships take place.
Wives are slung over their husbands' shoulders, as participants work their way through a
series of challenges. After overcoming all obstacles, in an extended display of macho
stamina, winners are gifted their partner’s body weight in beer, which seems like an
excellent result.
In Slovenia, it is perfectly normal to trudge barefoot across the frozen earth on February 14
each year. Slovenians believe that the birds of the fields propose to their loved ones and get
married on this day. Slovenians must walk sockless through wintery fields in order to watch
the ceremony of birds, even if it's pelting down with hail.

Óvári Tímea
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DISNEY KERESZTREJTVÉNY
A helyes megoldásokat küldjék el a szerekesztoseg@pekszi.hu -ra, névvel és osztállyal,mert a
helyesen beküldők között kisorsolunk valami meglepit.

1. A 2008-as …….. című mese a környezet megtisztításáról szól részben.
2. Egy jó és egy rossz rajzfilmszereplő is ezen a néven osztozik.
3. A hangját feláldozó hercegnő lánya.
4. Melyik hercegnőnek van tetoválása?
5. Egy Walt Disney mese, amiben nincs a hercegnek neve.
6. A Hawaii Five-O nyomozósorozat főcímdala ebben a mesében trombitaszó.
7. A Tarzan zenéjének szerzője.
8. „Ki zavarta meg a…?”-kérdezte a kincses barlang.
9. Mulan betétdal: „Ez a lány nem lesz soha jó feleség, s ….. gyermek.”
10. Miki egér eredeti neve.
11. Így hívják az állatok hercegének anyját.
12. Melyik Disney mesében bukkan még fel Aranyhaj?

Megfejtés:
Kovács Cintia
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A XXI. SZÁZADI NYELVÚJÍTÓK
Az senki előtt nem titok, hogy a diákok szeretnek élni a nyelvi humorral: sokszor találnak
ki új szavakat, szólásokat, akár közmondásokat formálnak át sajátos, modern
szemléletűvé. Sok mémnek ez a közös nyelvi tudás az alapja. Legyen az a nyelvtan óra,
vagy éppen idegen nyelv, a tanulók kreativitása határtalan. Egy angol óra szellemi
produktumait olvashatjátok a továbbiakban.

A feladat címe: Mirror translating- Tükörfordítás

Baja- His problem
anyajegy- motherticket
folyosó –riversalt
feltaláló- upfinder
idegenvezető- aliendriver
színpad-colorbench
Soroksár- Linesmud
kalapács- hatcarpenter
tükörtojás- mirroregg
vállfa-shoulderwood

Ezúttal versenyt is hirdetünk, ha úgy érzed, hogy tudsz ezeknél kreatívabbat a témában
(mirrortranslating), akkor március 14-ig küldd el szerkesztőségünk címére. A legjobb,
legkreatívabb ötlet természetesen díjazásban részesül.

Juhász Viktória
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VÍZÖNTŐ
I. 20. - II. 18.
Ezen a héten kicsit antiszociálisra vetted a formád, de ne
parázz mert néha az ilyen helyzetekben jönnek az olyan
gondolatok/elhatározások amik később pozitív hatással
lesznek az életedre.
Az új életszakaszod kezdetét az jelzi, hogy Újhold az első
sorsterületeden jön létre. Ebben az időszakban különös
energiák jönnek a felszínre benned ami ingerültséget és
nyugtalanság is lehet, ezek a különféle energiák lelki
változásokat okozhatnak. Most eljött annak az ideje ,hogy
szembenézz a múltbéli viselkedési mintáiddal. Sok
magasztos időszak vár rád ebben a
hónapban.
A szerelmi életedben bekövetkezhet sok nemvárt fordulat,
ha meghallod az „ elköteleződés” szót egyenesen égnek
áll a hajad. a Telihold viszont téged is a kapcsolatok
fontosságára int. Te az a személyiség típus vagy aki nem
szereti kiteregetni a szerelmi életét, és ez teljesen rendben
van. A Jupiter és az Uránusz a jegyedben jár szóval anyagi
helyzeted pozitív irányba haladhat. DE vigyázz! Nehogy az
összes pénzed a párodra és a Valentin napra költsd.

Vízöntő jegyben született hírességek:
- Harry Styles
- Justin Timberlake
- Shakira
- Lincoln
- Bob Marley

Szkala Zsófia
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