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Egy kupac heringgel a nadrágjában 

Fingszagút böfögnek

Lucas, a 89. Percben, Lucas, mert ő a pályán kell legyen akkor is ha nincs

A Zidane fején megcsillanó fény megzavarta Marcelot a sajat tizenhatosa előtt amiért akkorát csúszott 
hogy az Alcorcon tizenhatosáig ért, ergo tizenegyes

t még a halott nagyanyám is befoltozná

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Ma jatszunk?, Beugratós mert a kupában nincs tabella

Aripiprazol, kariprazin, endometrium

Alcordonoya, montesantiago Athleticorayo

Ezt most miért kellett José? 😢😢😢😢😢

0 madridi csere

Zidane azért rakja szopóállarcba Ødegårdt, mert Zidanené megdicsérte a szőke haját egyszer

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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IGEN

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

Kurva anyád Zidane

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Kurva anyád Zidane

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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döntetlennel

tarkón fossák magukat

Mariano 88. prcben Asensio

El Szatyor jól meg volt tömve

végig rohanja a jobb oldalt, bármiféle taktikai vagy technikai utasítás nélkül.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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tökmindegy formációban 3. helyén áll

hát nem mi, mert minket elvernének.

franc se emlékszik, amásikra se

ZidaneOut fiatal játékosok out, jövőkép???? Az mi a franc???

talán megússzuk egygólos vereséggel

Zidane szopóálarccal jobban menne

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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4 gólt fog lőni, és bemutat Zidane-nak két kézzel

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Jegybevétel nélkül

Elájulnak

Cr, Raúl, Zidane, Figo

Mi vagyunk a Real Madrid!

Levelezőn lerakta az okj-s kőműves szakmát.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Extázisban, elején

Valamilyen Herkules de nem a Kevin Sorbo.

Spanyol liga egyik, spanyol liga másik

Felezzünk Vágó Úr! 

Zidane jövőképében fiatal játékosok helyett 40éves egykori futtballkirályok szerepelnek...

Szoros 1:1.

Már látom magamelőtt ahogy évek múlva Odegaard pajkosan orrunkra emeli a szopóálarcot, megnyeri 
csapatával a bl-t, bajnokságot, és minimum 3 gólt lő nekünk minden meccsen.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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3...

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Ki

Elalszanak

...

Mert semmi mas nem jogos a Zidane eraban

A sajt

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Valahol, valamelyik

Fejezd be te.

Tudod kivel szorakozz

Zidane a fiatal jatekosok jovokepet kopi szembe

Leszarom

Tobb nem is kell

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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4

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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győzelemmel

kiakadtak

Mariano 78 Hazard

kéz volt

pihent

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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segunda b III csoportban 3. 

Ibiza és a Herc.Alicante

Unionistas de salamanca, melilla

Zidane tönkretette az előző két évben a keretben lévő összes fiatal játékos(ok) jövőképét

4:0 Real

Ødegaardon nem áll jól a szopóálarc *

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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4

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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hiányzó intenzitással

Zidanenak új szerződést követelnek

Cheryshev lesz, csak, hogy a jtékosok a bajnokságra koncentráljanak

szatyor

kevés, mint Zidaneban az intenzitás.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Segunda B, 3.

Hercules, Villarreal B.. és lassan a Real Madrid is, de ez is Zidanet igazolja

Minek a kupa, ha van 3BL!!

Lol, ilyen mondat még az álmunkban sem létezik.

Csak az Alcoyano!

Odegaard megörökölte a szopóálarcot Jovictól

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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5

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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magára

z1g-znek

senki

Benzema olyan, mintha a fiam lenne...

reméljük nem hosszabbít

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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hazai mezben, valamelyik helyén

bírói kar

saját csapatunk, Zidane önfejűsége

Zidane, fiatal játékosok, jövőkép. (értelme nincs, de ez nem is volt feladat)

igazságtalan lesz, mert marad Zidane

Odegaard eligazol, mert a szopóállarc csak Szájair Józsin áll jól.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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8

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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633,8 beadással

fegyvertartási engedélyért folyamodnak

Mariano, pénteki edzésen az utolsó, Benzema

csak.

Vázquez példakép.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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a saját bajnokságában, egy bizonyos

mögötte és az előtte található csapat.

anyám kedvenc, akkori ellenfelünk

A fiatal játékosok jövőképében Zidane a leggyönyörűbb Voldemort.

90 perc után, némi hosszabbítást követően kialakul.

Szopóálarccal kentem meg a vajaskenyerem, de Ødegaard nem kért belőle.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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A Real Madridnál több

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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győzelemmel

elalszanak

Blanco 80. Casemiro

A Madrid mégse eshet ki egy harmad osztályú csapat ellen 650 beadás után.

elfogadja a Közel-Keleti ajánlatot és Zidanenal a zsebében útra kel még januárban.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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harmadosztályban harmadik

Ibizai pultosok

nem emlékszem de kiestünk 2x

A jövőképe Zidanenak nem tartalmazza a fiatal játékosokat.

1:2

Marcelino örömmel várja Odet, hogy az végre levehesse a kispadon arcára ragadt szopóálarcot.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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32

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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62 beíveléssel

Félidőben elkapcsolnak

Asensio, 76, hazard

A social distancing miatt szatyrot nem adhatnak, ám Perez időben utalt

Vasquez pontosan érkezik Marceloval a csapatbuszhoz

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Spanyolországban, utolsó dobogós

Ibiza, random habonyok felbukkanási helye, valamint Puskás első edzőségének színhelye, Alicante

Nem pink, nem ciklámen, Me'lila, illetve Salamanca

Zidane jövőképében a fiatal játékosoknak nincs helye

Győzelem. 

Jön a farsang, valaki maszkot visel, ödegór meg szopóálarcot

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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fos teljesítménnyel

gyógyszerre isznak

öngyilkos, 115. Marcelo

befújta a bíró

Vazquez

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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4-2-1-3, romjainak

VAR munkatársai

egy közepes edző, fekvőrendőr

Zidane a fiatal játékosok jövőképe. Egy normális világban.

megszületik 90 perc alatt.

Ødegaard nem fogja felvenni a szopóálarcot. Viszont másik edzőre vágyik!c *

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Nyögvenyelős győzelemmel

Mordorba vágynak nyaralni

Hazard és Modric, 60. Vini és Valverde

Az Alcoyano védője egyértelműen lefejelte Ramos könyökét.

A Bibliában megjövendölt két tanú egyike (a másik Gál Gadot. Tényleg.)

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Középfölde első osztályában, nyugati

Zsákos FC

Fuenlabrada, Alcorcon

A fiatal játékosok jövőképe Zidane alatt a hajzseléje mennyiségének konvergál.

X-Y

Nem.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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5. 18 perc alatt.

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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93 perc után

kevesebben lesznek

Lucas V., 85. perc, Lucas V.

ki volt fizetve

mint ha a fiam lenne

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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más ligá(ban), 3.

az előtte lévő csapatok

ellenfél, egy másik ellenfél

Zidane mindig a fiatal játékosok jövőképét látja maga előtt, mikor lehúzza maga után a wc-t a reggeli kv 
után.

lesz

Ha majd télen eligazol Odegaard, teljesítményével ő is ZZre adhatja a szopóálarcot.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok
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Döntetlennel

Impotensek

LV;46;sérült Hazard/a meccs addigi legjobbja

ZZ egy szar szemét szaralak

Garast nem ér a Real Madrid támadójátéka

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Béka segge alatti bajnokságban; tabella közepén;

Leganes B csapata

Sorsolást együtt a Tv előtt ülve nézők; szintén egy ilyen csapat

A Zidane családból a fiatal játékosoknak az apjuk neve miatt van jövőképük. 

Lényegtelen 

Amit ZZ művel Odegaaddal kapcsolatban, amiatt megérdemelné, hogy a löncspöcsű szerecsen erőltesse rá 
- szakszerű használat céljából - a 2 számmal kisebb latex szopóállarcot ZZ kopasz kobakjára hintőpor 
használata nélkül

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Ödegaard nélkül

nem félnek, hiszen már hozzászoktak az átlag 1 rúgott gólhoz

Vinícius és Isco , 120+4., Kroos , Hazard

a bíró szeretné megnézni Ramos hogyan lövi a 11.est

a zoknim.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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spanyol mennyei, mindegy hanyadik

szomszéd falu csapatai

Unionistas, Melilla 

A Real Madrid fiatal játékosainak jövőképe Zidane alatt elég borús.

1:2

Ödegaard esetleges távozására és ezzel párhuzamosan Modric sérülésére felkészülve Zidane minden 
szekrényében tart otthon egy szopóállarcot.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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1904

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Fáradtan 

Pislognak

Nem

Nem adták meg

Egy sztár 

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Segunda B harmadik 

A tabellan közvetlen előtte és mögötte állok 

Az fontosabb hogy meddig nem jutottunk el....

Zidane regnalasa alatt a fiatal játékosok jövőképe egyre borusabb

Gáz lesz

Ødegaard, már nem először, a madridi divatot követve szopóálarcot öltött magára .

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Rengeteg 

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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cip

kiégnek

Lucas Vazquez, 72, Vinicius

elegendő kenőpénzt találtak a szatyorban a játékvezetők

Mehet Katarba

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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póló és gatyá, előkelő

labda, időjárás

Unionistas, ?

Z1G

4-0 Alcorconi vereseg

xd

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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42

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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nyertesen

hánynak

Mariano  88  modric

kellett a győzelemhez

mérgezett egér

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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második ligá  3 

ibiza alicante

cornella

lehetetlen kérés

szoros győzelem

Igen felvette azt.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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3

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Kínos győzelemmel

Ki tépik a szemük 

Mariano, 89., Meccs embere

Nagy volt a szatyor

Vaskéz kellene minden posztra a csapatban 

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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Lényegtelen liga, kit érdekel 

Labda és a gyep

Google-zz rá, szintén Google keresés 

A fiatal Zidane nevű játékosok jövőképe a Real Madrid kispadja

Briliáns játékkal egy kielégítő x lesz

Odegaard legfeljebb akkor lehetne kezdő ha francia színekben pompázó szopóálarcot húzna és Benzema 
mezét venné fel. 

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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2,5

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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A csapat kapura lövés nélkül zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (vagy az öngól is kapura lövésnek 
számít?)

A Real Madrid mai teljesítményétől okádtak a madridisták. 

Zidane első cseréje NEM lesz(nek), aki(k) a NEM percben érkeztek a lecserélt NEM (és 
NEMCSERÉLMERTNEMKELL) helyére. 

A tizenegyesünk jogos volt, mert hatalmas SZATYOR érkezett a sporihoz Pereztől, és egyébként Benzi 
tényleg elesett, bár valójában a labdában botlott el. (de attól még elesett!!)

Lucas a mérkőzésen két gólból is aktívan kivette a részét, igaz mindkét találatot az Alcoyano szerezte.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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A ma esti ellenfelünk pizsamában játszik, ahol tabella a helyén áll jelenleg. 

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a VILLAVALEATLE_IBIZA-SAD.

Az előző szezonban a SAD csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a SAD került először utunkba. 

A fiatal játékosok nem ismerik a jövőkép szó jelentését Zidane-nak köszönhetően, viszont fantasztikusan 
tudnak ülni a padon és  csak edzésen sérülnek meg.

A meccs végeredménye érzésem szerint csak a másnapi sajtóhírekből fog kiderülni a madridisták számára, 
mert aki rá is veszi magát, hogy elkezdje nézni a meccset, az is belealszik legkésőbb a félidőig.

Ødegaard, nem kell a harc, rajtad már a szopóálarc, amíg nálunk Zidane, itt nem leszel vidám.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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Öt gólt fog lőni az első félidőben, a másodikban még kétszer zörgeti meg a hálót.

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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vereséggel

sírnak

Isco és Blanco   82.  Kross és Valverde

ElSzatyor odaért időben

ismét megérdemelten került a kezdőbe..

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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2. division B ben játszik 3. 

Seat Ubiza és Piff és Herkules

az ellenfél; egy másik ellenfél

A fiatal játékosok jövőképe, hogy akkor fognak játszani, ha kinő Zidane haja újra..

2-3

A netes áruházakban egyre nagyobb sláger az Odegaard képmásával ellátott szopóálarc. 

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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3

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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minden létező, megmaradt remény nélkül

verejtékezve fognak felriadni az éjszaka közepén

Mariano, 89, Marcelo

szatyor

a védelem.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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jóisten háta mögött zug, teljesen mindegy hanyadik 

Főcoyano

Ödegaard, aprajafalva

A fiatal játékosok Zidane nélkül képzelik el a csapat jövőképét. Mi is.

Igazságos 4-4

Ödegaard megunta a herevakarászást, illeledelmesen lelép, míg ZZ a szopóálarctól nedvesedő buksiját el 
nem küldik a nyáron egymást közt megegyezett, békés kirúgásra a picsába.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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6-ot. Utolsó gólöröménél behoz a pálya széléről egy hajvágót és kopaszja nyírja magát

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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elégedetten

elalszanak

Benzema Benzema Benzema és Benzema

nem működött a VAR.

kapus poszton bizonyított.

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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4-3-3 feljutó

többi csapat.

hogyishívják namianeve

Fiatal játékosok, jövőkép Zidane?

00

Szopóálarc: Ødegaard.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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4

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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barna....... a gatyában

álmosságot kapnak

Isco - 75 - Vini JR

Lucas beleharapott a fűbe (miután megbotlott benne)

lesz a kapus poszton

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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2B-4.-ik

az összes bajnoki ellenfele

 Unionistas-Melilla

Zidane építi a jövő csapatait és ezért küldi el a fiatal játékosokat hogy legyen (valamilyen) jövőképük ( 
másik csapatokban)

két tuskó (1-1)

Odegaard-nak az új maszkdivatja a szopóálarc

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *



2021. 01. 20. DIY Beharang - CDR

https://docs.google.com/forms/d/1ZsJgxuV8RsruoiP67aY57r1f_4S2GqYCyKa9_HkPrFM/edit#responses 75/87

4

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Benzema sérülésével

a falra másznak 

Mariano és Isco, 17. és 87., Benzema és Kroos

a bíró megkapta a 7 zsák krumplit és a vasavillát is a torkához szegezték szünetben

Vaskéz a Real Madrid 6 lőtt góljából, 9-ben vállalt szerepet -ugyanis 8-at rúgott, s az egyik gólpasszt ő adta- 
így az egy meccs alatt legtöbb gólt szerző játékossá vált, valamint az elsőnek, aki saját magának adott 
gólpasszt 

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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a Segunda Division, 3.

z Ibiza-Eivissa és a Hercules de Alicante csapata

Vatikán, diznilendi válogatott

A fiatal játékosok tépkedni kezdték a meccs után Zidane kopasz fejéről a hajszálakat a szebb jövőképük 
érdekében, ugyanis Benzema 6 hónapra kidőlt, így a játéklehetőség reményében mindenki szívesen 
vállalkozik a csatár posztra

0-6, és LV 8-at rúg

Odegaard már érzi, hogy nem ő lesz az új 9-es Zidanenal, ezért a szopóálarc segítségét is beveti a siker 
érdekében

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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9 gólt fog lőni, hogy túlszárnyalja LV csodával határos teljesítményét

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok
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a második kapott gólt követően le

pezsgőt bontanak

Jovic és Ödegaard ; 120. Gravesen és Woodgate

nem a Barca kapta.

korszakos teljesítményt nyújtva feledtette Carvajal elemi létezését (is).

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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az amatőr bajnokok ligájában; említésre sem méltó

saját maga.

Also2valybasnad; Cherysev F.C.

Zidane a fiatal játékosok jövőképének antikrisztusa, azonban ez nem probléma, mert egyetlen fia, Benzema, 
maga a megváltó.

mélységesen negatív és agonizált állapotban íródott kommentekhez fogja az utat kikövezni.

Norvégiában megjelentek az Odegaard játékperceit követelő szélsőséges csoportosulások által szervezett 
úgynevezett "szopóálarckörök", amik a 20. század elején divatos társsági körökhöz hasonlatos meghitt 
hangulatban zajlanak.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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csak

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok
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cip

kiégnek

Lucas Vazquez, 72, Vinicius

elegendő kenőpénzt találtak a szatyorban a játékvezetők

Mehet Katarba

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *
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póló és gatyá, előkelő

labda, időjárás

Unionistas, ?

Z1G

4-0 Alcorconi vereseg

xd

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *



2021. 01. 20. DIY Beharang - CDR

https://docs.google.com/forms/d/1ZsJgxuV8RsruoiP67aY57r1f_4S2GqYCyKa9_HkPrFM/edit#responses 84/87

42

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok
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durva győzelemmel

hánynak

Isco, 68., Kroos

mindig az, ez ugyanis jár nekünk.

a legnagyobb kedvencem, de ezzel egyedül maradtam. Bezzeg amikor pörgette a labdát a 
tizenegyesrúgásoknál... :)!

DIY Beharang - CDR
Üdvözöllek a szerkesztői oldalon! 

A csapat .................... zárja a CD Alcoyano elleni mérkőzést. (Egészítsd ki a mondatot!) *

A Real Madrid mai teljesítményétől .............. a madridisták. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Zidane első cseréje ........... lesz(nek), aki(k) a ............ percben érkeztek a lecserélt .......... (és
.............) helyére. (Egészítsd ki a mondatot.) *

A tizenegyesünk jogos volt, mert.... (Fejezd be a mondatot!) *

Lucas .................................................. (Fejezd be a mondatot!) *



2021. 01. 20. DIY Beharang - CDR

https://docs.google.com/forms/d/1ZsJgxuV8RsruoiP67aY57r1f_4S2GqYCyKa9_HkPrFM/edit#responses 86/87

B divízióban, bronzérmes

Villareal B és a Hercules

xxx, yyy

Ziande nem fiatal, a Real-játékosoknak jövőképe nincs.

4-1 ide.

Ilyen szavakat nem használok, ezért az egyiket kihagyom. Mindenkire feladta a szopóálarcot az edzőnk.

A ma esti ellenfelünk ...........................-ban játszik, ahol tabella ............. helyén áll jelenleg.
(Egészítsd ki a mondatot!) *

Az Alcoyano legnagyobb riválisai a saját bajnokságában a .............................. (Fejezd be a
mondatot.) *

Az előző szezonban a(z) ....................... csapata ellen kezdtünk a CdR-ben, két éve pedig a(z)
................. került először utunkba. (Egészítsd ki a mondatot!) *

Alkoss mondatot úgy, hogy ezek a szavak mindegyike szerepeljen benne: Zidane, fiatal
játékosok, jövőkép. *

A meccs végeredménye érzésem szerint............... (Fejezd be! Fejezd be végleg!) *

Alkoss mondatot a következő szavak felhasználásával: Ødegaard, szopóálarc *
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mesterötöst, vagyis 5

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Jovic a következő frankfurti meccsén ................ gólt fog lőni (írj be egy 3-nál nem kisebb
számot) *

 Űrlapok
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