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A csoda 

GYÖRGY NINA 4.B 

 

Felnézek az égbe és látom a csodát, 

mely az égben van, nekem az a csoda,  

a kék csoda.  

Rám nézel a tenger kék szemeddel,  

bele nézek s, mint  

egy csoda. 

Öreg medve mondd! Van csoda? 

-Persze a csodát látod, ha felnézel az égre! 

Ez csodás!  

Mondd, anya mi az a csoda?  

Mely a szemedben van, az a csoda, a tenger kék 

szemed!  Nézd!  

Az a csoda! 

 

 
 

GYÖRGY NINA 4.b  

 

Betti és Zénó Varázsfalván 

BERECKI REBEKA 4.B 

Hol volt, hol nem volt, de valamikor csak volt. 

Megszületett egy lány, Bettina, aki hercegnő 

volt. A napra lehetett nézni, de rá nem, olyan 

gyönyörű volt. Amilyen gyönyörű, olyan 

csintalan. Többször kiborította az asztalnál a 

vizet, puki-párnát tett az apja székére, és még 

sorolhatnám. Nagyon érdekelte a költészet. Nap 

mint nap írt egy új verset. A szülei nagyon 

büszkék voltak rá. A csintalankodására viszont 

nem. 

Egy nap kilovagolt, hegyeken ment keresztül, 

eltévedt, egy sűrű erdőben, ott megnyílt a föld. 

A hercegnő kíváncsi volt, hogy mi van a föld 

alatt. Hát végül úgy döntött, hogy lemegy a föld 

alá. Egy csúszós szirt vezetett le a mélybe.  

A hercegnő látott egy táblát melyen ez állt: 

’’VARÁZSFALVA,,. 

Elkerekedett szemmel bámulta a feliratot és 

nagyon elcsodálkozott, mert csak most vette 

észre, hogy a föld gumicukorból van, a fák 

koronái vattacukorból, a törzsük pedig 

nyalókából. 

Rögvest elkezdte nyalogatni a fák törzsét. 

Finom volt, legalábbis neki ízlett. Meglátott egy 

falucskát a távolban és elindult felé. Eközben az 

otthonában már nagyon aggódott a nép a 

hercegnő miatt. Hét napig volt úton míg végül 

eljutott a kis faluba. Ott véletlenül belebotlott 

egy éppen annyi idős, jóképű fiúba. Rögtön 

egymásba szerettek. 

A fiú, akit Zénónak hívtak, meghívta a házába 

éjszakára. Furcsa kinézetű pici kis házikója volt 

Zénónak. 

A házban egy kis asztalon egy zöld lével teli 

üst, és egy díszes pálca. Úgy tűnt, hogy Zénó 

nagyon félti a pálcát, mert bevolt bugyolálva 

egy piros kendővel. A hercegnő látta, hogy egy 

furcsa szimbólum kandikál ki a kendő alól. 

Zénó megmutatta Bettinek a szállását és 

nyugovóra tértek. Másnap Zénó megkereste a 

telefonját és megnézte az interneten, hol lehet 

olcsón gyűrűt kapni. 

Bettina eközben felöltözött és megfésülködött, 

lement a lépcsőn és megbeszélte Zénóval, hogy 

elmennek kirándulni.  

Egy romantikus séta mindennél jobb – gondolta 

Betti és Zénó egyszerre. 

Mikor egy domboldalhoz értek, Bettina 

mindent elmesét Zénónak. Zénó is elmesélt 

magáról mindent. Visszafelé menet bementek 

egy pizzériába, ahol a pizzák repültek. Betti 

ezen nagyon meglepődött. 

 

Még szakács sem volt, sem kukta, a sütő beállító 

gombjai a helyükre tekeredtek, a pizzatészta 

laposra nyújtotta magát, a kolbászkarikák pedig 

sorjában felrepültek a pizzára. 

Zénó és Bettina helyet foglaltak egy sarokban 

lévő asztalnál. Levendulás terítő és szép 

virágcsokor volt az asztalon. Éppen arra járt egy 

jegyzettömb, ami a rendelést szokta feljegyezni. 

- Erre! - kiáltott Zénó, és a jegyzettömb 

abban a szempillantásban ott termett. 

-Kérek egy hopp-hoppi pizzát. Te mit kérsz? - 

kérdezte Zénó. 

-Mi a választék? 

-Van hopp-hoppi, Tutti muti, varánkusz, 

kelszén, szemenkes, hurrimán - mondta Zénó. 

-Én egy kelszént kérek – mondta Betti. 

Ahogy kimondta, eltűnt a jegyzettömb. 

-Te már gondolom megszoktad – mondta Betti. 

-Hát igen – mondta Zénó. 

Betti megengedte Zénónak, hogy úgy bánjon 

vele, mint egy hétköznapi lánnyal. 

Amikor megjött a pizza, akkor Betti nagyon- 

nagyon megijedt, mert Zénó pizzája nem 

ketchuppal volt megkenve, hanem 

hínárszósszal, az övén pedig szemgolyók 

voltak. 

Bettina azonnal kiment a mosdóba, és egy jó 

ideig nem jött vissza. Amikor visszajött, esze 

ágában sem volt megenni ezt az undorító pizzát! 

Zénó úgy ette, mintha torta lenne. 

Amikor megette, kifizették és elindultak haza. 

Ahogy odaértek Zénó házához, és bementek, a 

fiú megkérdezte Bettitől: 

-Megtanítsalak varázsolni? 

-Persze! - mondta Betti bizonytalanul. 

Együtt megfogták a pálcát és egy zöld fénysugár 

jelent meg előttük, amiben a jövőjüket látták. 

Látták Betti és Zénó esküvőjét és azt, amikor 

gyerekük születik. 

Bettina nagyon megörült, mert a jóslat szerint 

kék szemű kislánya fog születni. Amikor vége 

lett a jóslatnak, leültek és beszélgetni kezdtek 

arról, amit láttak. És eljött a nagy pillanat, amire 

mindketten vágytak. Zénó letérdelt, és 

kinyitotta a gyűrűs dobozt, megkérdezte, amit 

ilyenkor szokás: 

-Leszel a feleségem?  

  

…folytatás a következő számban 
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KÉSZÜLÉS A FARSANGI PARTIRA   FARSANGI MULATSÁG 

SZIRÁKI MARCELL 4.C 

2021 februárjában járunk. a diákok nevetgélve 

mutogatták a jelmezeiket egymásnak. Ma volt az 

a nap, amire már nagyon sokat vártak. A 

tanításnak vége, jöhet a buli. Különféle vicces 

maskarákat öltöttek. Volt, aki csak a haját festette 

be, de voltak egész mulatságos ötletek is. 

Gazdagodtunk egy 8-bites játékgéppel és lett 

még egy Teca nénink. A régi, meg valami csoda 

folytán, átváltozott egy csillagfejű csavarhúzóvá. 

Az egész 4/c nagyon boldog volt. Játszottak, 

székfoglalóztak, sokat ettek, ittak, jót mulattak. 

Volt ott minden: boszorkány, nindzsa, narrátor, 

tavasz, Zorró, hogy csak párat emeljek ki. Meg 

még sok-sok ügyességi játék: Csoki evés késsel 

és villával, ivás verseny. A diákok 

teljesítményükért cukorkákat kaptak. Az osztály 

fele minimum egy gyomorrontással távozott el. 

Ez mindenkinek egy felejthetetlen nap volt. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ajtódekoráció 4.a 

 

A (h)ősöm 
 

A hősöm azért hősöm, mert nélküle úgy 

unatkoznék, hogy arra nincsenek szavak.  

Az én vitézem kiskoromban fölvitt a lépcsőn.  

A bajnokom itt volt mellettem, amikor senki más. 

Az én hősöm kedves, és irodalomtörténész.  

Ő nagyon okos és bátor. Ő az én apukám.  

V.D. 4.B 

Rex a hőskutya 

Volt egyszer egy kutya. A kutya neve: Rex. Rex 

nem volt egy jó kutya. Folyton rosszalkodott 

szemtelenkedett. A gazdája elvitte iskolába. Nem 

járt sikerrel. Amikor hazaindult Rex látott egy 

vak bácsit, aki az út szélén állt. Rex odasietett és 

átvitte az úton.  

Az oktatók látták, hogy Rex milyen ügyes. 

Adtak neki szuperhős köpenyt. Igy lett a sima 

Rexből hős.   

BALÁZS ADRIÁN 3.C 

 

KISS DÓRA NOÉMI 4.B 

Katalin Kord egy átlagos 12 éves lány, aki 

kitalálta, hogy rendez egy farsangi partit az 

anyukájával. Elkezdték elhívni a családtagokat, 

barátokat. Szerencsére mindenki visszajelzett, 

hogy eljön. Elmentek megvenni a dekorációt, 

az ételek hozzávalóit és már csak egy valami 

hiányzik, a partisapka. 

El is mentek megvenni, csak sajnos már az 

összes elfogyott. Katalin nagyon szomorú volt, 

de kitalálta, hogy ő maga fogja megcsinálni a 

személyre szabott partisapkákat. Nagyon 

izgatott volt, hogy vajon elég jók lesznek, vagy 

túl sok színt rak rá? Ez pont neki való, mert 

nagyon szeret kreatívan gondolkodni. Lett 

piros, sárga, narancs, zöld, kék, lila, rózsaszín 

és ezek árnyalatai. Még mindenkinek a 

keresztnevét is rá írta. Még a szép asztali 

dekorációt is el kell készíteniük! Az asztali 

dekoráció hajtogatott szalvétából, szép 

terítőből és díszített tányérokból áll. Már 

minden kész volt, csak az ennivaló nem! Az 

ennivaló minden féle ízű chips, sütemények és 

gyerekpezsgő. Induljon a farsangi parti! 

Hamarosan mindennel elkészültek. Másnap 

reggel felkeltek és mindent kiraktak az 

asztalokra. Mivel olyan sokan lesznek a partin 

pont ezért van több asztal. Hamarosan 

csengetésre lettek figyelmesek. Éppen most 

megérkeztek a nagymamák, az unokatestvérek 

és a barátok is. Ajaj Katalin elfelejtette 

meghívni a legjobb barátnőit Lizát, Fannit, 

Marikát, Livit és Dorottyát. Mivel neki nem 

volt telefonja, nem volt mit tennie, elment 

mindegyikükhöz úgyis minden barátja közel 

lakik hozzájuk. Hamarosan mindenki leült a 

neki szóló farsangi sapkához. Nehezen tudták 

abbahagyni az evést, mert nagyon finomak 

lettek. Miután ettek és ittak, a lányok táncra 

perdültek azokra a zenékre, amiket nagyon 

szeretnek. Katalinék nagyon remélték, hogy 

minden összejövetel ilyen jó lesz. A lányokkal 

megbeszélték, hogy a következő farsangi partit 

Livinél tartják meg. Amikor mindenki 

hazament, akkor nagy takarítást csináltak 

Katalin az anyukájával. Mivel nagyon rendesek 

voltak a vendégek, ezért nem hagytak maguk 

után sok rendetlenséget. Így kicsit fáradtan, de 

annál boldogabban pihentek le a nap végén. 

 

 

 

 Farsangi maszkok 2.c 

 

 

 

Ha lenne három 

kívánságom 

 
Ha dzsinnel találkoznék, akkor 3 kívánságot 

kérnék. 

Azt szeretném, hogy legyen egy madaram.  

A legjobban a törpepapagájt szeretném. 

Azt szeretném, hogy legyen vége a 

koronavírusnak. Azért, mert akkor végre lesz 

suli! 

Azt szeretném, hogy legyen saját szobám. 

Azért, mert senki sem jöhet be. 

Igazából ezek a kívánságok teljesíthetők a 

dzsinn nélkül. ☺ 

 

BURINA POLINA 4.C 

  

 

 

Az én hősöm egy elképzelt hős, aki a való 

életben nem létezik. Szeretem a szuperhősökről 

szóló filmeket, mert a végén mindig megmentik 

a világot.  

 195 cm erős, izmos és jóképű. Fekete a ruhája 

tetőtől-talpig és a szeme olyan akár a szivárvány, 

mert mindig változik a színe. Az általam 

elképzelt hős mindenkivel kedves, segítőkész, 

jószívű, bátor, okos, talpraesett. Emellett 

rendelkezik szupererővel is mint pl.:tud repülni, 

lézer szeme van, hipergyors, és tud láthatatlanná 

válni. Ezeket a szupererőket emberek 

megmentésére, gonoszok legyőzésére és hogyha 

esetleg kitörne a zombi apokalipszis akkor arra 

is, és természetesen még tudnám sorolni.  

 Aki hiszi, aki nem, szerintem egy ilyen 

szuperhős a való életben is jól jönne.  

BARTHA SOMA 4.B 
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BURIA POLINA 4.C 
 

 

  

 Miért az oroszlán 

                 az állatok királya? 
 

Egyszer, még az emberiség előtt volt  

egy állatiskola. 

Mindenféle állat járt oda. 

Például oroszlán, tigris és zsiráf is.  

Egyik nap nagyon nagy hó esett.  

Kiment az összes állat a szabadba, 

 csapatokba álltak és hógolyózni kezdtek.  

Az oroszlán cseles volt, a hógolyókat  

felhalmozta és csak a végén lőtt. 

A hógolyó csatát megnyerte,  

így lett az állatok királya. 

 

MOLNÁR VINCE 4.b  
 

 

 

 

 

A két királyság 
 

Zora egy kis leopárd volt. Albus pedig egy 

jaguár. A két királyság nagy viszályban volt. 

Zora és Albus barátok voltak, de nem 

találkozhattak.  Azonban gyerekek összejártak. 

-Mit tegyünk?- kérdezte Zora egy alkalommal 

,amikor kiszöktek. 

-Összehozzuk a két birodalmat! -jelentette ki 

eltökélten Albus. 

Már este elkezdtek tervet szövögetni. Másnap 

végre is hajtották . Az volt a terv, hogy a két 

király (az az apukájuk) a dzsungel közepén 

11:11-kor ’’véletlenszerűen,, találkoznak és 

kibékülnek.  

A terv addig jó volt, hogy találkoznak. De itt jött 

a nagy csattanó! 

-Te mit csinálsz itt?! Ez még a mi térfelünk!-

kiabált egyik a másiknak. 

-Még mit nem!-üvöltötte vissza a másik. 

-Apa…-szólt óvatosan Zora-Albusszal mi 

barátok vagyunk. 

-Az nem lehet!-mondta Zora apukája. 

-De lehet!-feleselt Albus.-béküljetek ki! 

-Azt már nem!-mondta a két király egyszerre. 

-Kérlek!-nézett a lány bociszemekkel. A királyok 

nem tudtak ellenállni. 

-Bocsánat hogy elloptuk a koronátokat. 

-Béke?-kezdte a békülést Albus apja. 

-Mi meg sajnáljuk, hogy elloptuk a 

koronaékszereket.  

-Igen,béke! 

Azóta a két királyság békében él együtt, Zora és 

Albus még mindig barátok, és büszkén 

mondhatják el, hogy megmentették a két 

királyságot.  

PÓLYIK JULI 4.C 

 

 

 Milyen szobák vannak a 

pók lakásában? 

- ??? 

- Csupa hálószoba. 

Találkoztam a Loch Ness-i    

szörnnyel 
 

Életem legszebb napja volt, amikor találkoztam 

a Loch Ness-i szörnnyel!  

       Skóciában egy tóban. Barnás vagy inkább 

zöldes? Zöldesbarna színű, dínó fejű, viziló testű 

valami. Nagyon ijesztő, mert a dínók már rég 

kihaltak! Megszólítottam: Nessie!  

Majd hirtelen felállt és felém jött…  

          Majd anyukám hangját hallottam, és 

felébredtem. És mindez után rájöttem, hogy az 

egészet csak álmodtam! 

 

GYÖRGY NINA 4.B 

 

A kutya és a macska története 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ház, 

abban lakott egy kutya. A kutyát Rexnek 

nevezték. 

 Egyszer egy nyári napon, egy kosarat látott az 

ajtó előtt. Kíváncsian odament, és belenézett a 

kosárba. Nagy meglepetésére egy bajuszt látott. 

Rex gondolkodott, hogy mi lehet ez a bajusz? A 

gazdi megfogta a kosarat és kiengedte azt a 

furcsa lényt. És mind a kettő megijedt, a 

másiktól.  

Nyávogott a cica, és a kutya ugatott. Ez egész 

nyáron így folytatódott. Majd egy téli napon 

csoda történt. Kimentek a kertbe, de nagyon 

hideg volt. A cica fázott, és a kutyához bújt, és a 

kutya is a macskához bújt. 

  Egymást melegítették és így lett a két 

ellenségből két jóbarát. 

 

                         HALÁSZ KRISTÓF 3.C 

 

Laci az állatkertben 
 

Lacinak szombaton volt a szülinapja. 

Nagyon sok ajándékot kapott, de aminek a 

legjobban örült, az egy éves bérlet volt az 

állatkertbe. Vasárnap el is mentek az 

állatbirodalomba. Először a vízilovakat nézték 

meg, aztán a pingvineket és szépen sorban 

mindegyik állatot. És amikor hazaértek Laci 

boldog volt, hogy ilyen kedvesek a szülei. 

 

SZEMEN DÁNIEL 3.C 

 

Az elveszett fecske 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

fecske, akit úgy hívtak, Fecsi.  

Fecsi békésen üldögélt egy fán egy tavaszi 

napon. Hirtelen nagy szél támadt, és elfújta 

Fecsit. Egyszer csak neki ütközött Csettnek egy 

másik fecskének, akit szintén elfújt a szél. 

Alattuk ott volt Fecsi fészke ahová sikerült 

bebújniuk. Sokat beszélgettek és jó barátok 

lettek. Amikor elállt a szél Csett visszament 

fészkéhez.  

Azóta is rendszeresen találkoznak. 

 

CLEMANN SÁNTA ZOÉ 3.C 

 

A vándorló birkák 

 

Egyszer volt hol nem volt élt három birka. Mikor a birkák felnőttek, elindultak világot látni.  

A legfiatalabb dél felé indult, a középső kelet felé, a legidősebb pedig észak felé ment. 

Sokat bandukoltak és egyre szomorúbbak lettek, mert egyedül voltak. A legidősebbet befogadta  

egy pásztor, ő ennek nagyon örült, mert sokat legelhetett és jól ment a sora. Később a másik két  

birkát is megtalálta a pásztor és befogadta őket.  Nagyon megörültek egymásnak.  

A három testvér boldogan élt tovább. 

                                                                                                 LEZSÁK BOTOND 3.C 
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LAKATOS RÉKA 3.C 

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy szép királylány és a király. Egyszer a király szólítja a lányát és azt mondja: 

- Én már idős vagyok, kihirdetem az országban, hogy 3 próbát ki kell állni, aki kiállja, annak adom a fele királyságom és a kezedet. 

 Az első próba: a kertben lévő tüskés bokorra rakjuk az arany cipődet ezt kell lehozni. 

 A 2. próba az, hogy az ország legmagasabb hegyén lakik a 17 fejű sárkány azt kell legyőzni. 

 A 3. próba az íjászkodás lesz. 30 céltábla közepébe kell betalálni.  

Kihirdette hát a király. Jöttek minden felől szebbnél-szebb királyfiak, válogatott vitézek, mindenki szerencsét próbált, de senkinek sem sikerült.  

Amikor már elfogytak a kérők és már zárták volna a kapukat, egy szegény legény érkezett és azt mondta 

-Felséges királyom egy életem egy halálom, én ezt megpróbálom.  

A királylánynak rögtön megtetszett a legény. A király azt mondta:  

-Jól van,3 napod van rá, hogy mindegyiket megcsináld.  

Este a legény a tó partján ült és fehér kenyeret evett hagymával. Egyszer csak egy kis madár repült oda és azt kérdezte:  

-Kaphatok egy falatot?  

A legény adott és a madár azt mondta: 

- Jó tett helyébe jót várj, teljesítem 1 kívánságod!  

A királyfi megkérte a madarat, hogy hozza le a tüskés fáról az arany cipőt. A madár lehozta és azt mondta: 

- Ha bármi segítségre lenne szükséged, akkor fütyülj egyet és ott leszek. 

 Azzal eltűnt. 

 Reggel a fiú bement a királyhoz és odaadta a cipőt. A király elmondta a 2. próbát is. A fiú elindult a hegy felé. Amikor felért a hegy tetejére észrevette 

a sárkányt, aki rögtön rátámadt. A fiú egyet fütyölt és a madár ott termett. A fiú azt mondta: 

- Te tereld el a sárkány figyelmét, én meg hátulról felmászok rá és megölöm.  

Le is győzték a sárkányt. A legény harmadnap bement megint a királyhoz és vitte a sárkányt is. A király elmondta a 3. próbát is. 

 A 30 céltábla a kertben van. A fiú kiment a kertbe és az összes céltáblába beletalált. A király két szolgája, akiket kiküldött, hogy ne csaljon a legény, 

szóhoz sem jutottak. Bementek a királyhoz és elmondták, hogy mind a 30 céltábla közepébe betalált a legény. 

A király semmit nem tehetett, hozzá kellet adnia a lányát a szegény legényhez. 

 

 
 

 

 

 

 

A SZEGÉNY LEGÉNY GYŐZELME 
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Elátkozott hercegnő 

KOVÁCS SÁRA 3.C 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy világszép 

hercegnő. Sajnos 3 éves korában elátkozta egy 

boszorkány, hogy ne tudjon nevetni.   

A hercegnő szomorúan élt, senki és semmi nem tudta 

felvidítani, mert mindenki szóval, előadással, vagy 

édességgel próbálkozott. 

Pedig írásban kellett volna! Talán még ma is bánatos 

lenne, ha egy vándor könyvkereskedő nem téved arra. 

Ő mindjárt tudta a megoldást! 

A hercegnő kezébe adta a legrégebbi, 

legviccesebb történetek gyűjteményét. 

Már az első pár sor után felkacagott a hercegnő! 

Attól kezdve ő lett a legvidámabb leány ezen a kerek 

világon! 

 

           Az ördögmalom 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ördög 

 annak is egy malma. 

Zsákokban kapta a gonoszságot azt őrölte. 

 Egyszer arra járt egy szegény ember.  

Megkérdezte az ördögöt, hogy mit csinál itt. 

 Azt mondta az ördög, hogy gonoszságot terjeszt.  

A szegény ember megpróbálta rávenni, hogy jóság 

lisztet gyártson. De az ördög elzavarta.  

Hősünk bosszúból a zsákokat szeretet zsákokra 

cserélte.  

Amikor az ördög rájött már nem volt visszaút.  

Aki előtte gonosszá vált most visszaváltozott jóvá. 

Az ördög pedig megpukkadt mérgében. 

Azóta nincs ördögmalom Angyalföldön. 

 

SZŰRÖS CSABA 3.C 

 

 

 

 

 

 

Az Ördögmalom 
 

A Váci út 109. szám alatti ház mögött, a Madarász 

Viktor és a Tahi utca kereszteződésében állt a XVII.-

XVIII. századból ránk maradt Ördögmalom", a 

Rákos-patak mentén. A ház egészen az 1960-as 

évekig, még a Thälmann (Tahi) utcai lakótelep 

kialakításakor is fennállt.   

 
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény 

Tanárnő Pistikének:                           

- Pistike! Mondj egy névelőt, és 

egy személyes névmást! 

- Ki, én??? 

... 

 

Az apuka megkérdi kisfiától: 

- Nem vette észre a tanító néni, hogy én 

segítettem a házifeladat megoldásában? 

- Nem. 

- Na és mit mondott a megoldásodra? 

- Azt, hogy napról napra hülyébb leszek. 

... 

 

- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a 

tanár az iskolában. 

- Kutyuska, tehénke, disznóka. 

- Jó, de nem kell mindig utána mondani a 

kicsinyítőképzőt! 

- Macs, kecs, csir, puly. 

... 

 

 

Picúr Jankó 
 

Hol volt, hol nem volt, élt egy faluban egy    

legény, akit Picúr Jankónak hívtak. 

Olyan szegény volt, mint a templom egere. 

 Picúr Jankót az anyja, termetéről nevezte el. 

 Egy napon bejelentette, hogy elmegy szerencsét 

próbálni. Ment, mendegélt, s egyszer beért egy 

faluba, ahol beszegődött a kovácshoz egy évre tíz 

krajcárért. Dolgozott szorgosan, kitartóan 

megtanulta a mesterséget, de nagyon hiányzott a 

családja. Mikor letelt az esztendő, a kovács kifizette 

és megköszönte munkáját. Elindult hazafele, de  

útközben találkozott egy koldussal, akinek odaadta a 

fele pénzét. Ő hálásan megköszönte, és azt mondta:  

-Jó tett helyébe, jót várj!  

 Majd zsákjába dugott három kavicsot. Mindketten 

elindultak a maguk útjára. Mikor Picúr Jankó 

hazaért, szülei nagyon megörültek. Elmesélte mi 

minden történt vele, és azt is, hogy fizetésének felét 

egy koldusnak adta, aki három kavicsot adott 

cserébe. Amikor meg akarta mutatni, a zsákjában 

kavics helyett sajt, szalonna és kenyér volt, ami soha 

nem fogyott el. 

Volt nagy öröm és falatozás. A maradék öt   

krajcárból a fiú szerszámokat vásárolt. 

 Így lett Picúr Jankóból a falu kovácsa. 

Ha nem hiszed járj utána! 

FÜLÖP ESZTER 3.C 

 

 

ÁLHÍR 

Képzeljétek, a suliban nagyon fura dologok 

történtek! 

Az udvaron a tanárok valami nagyon furi 

dologról beszéltek. Utána egész nap érdekes 

dolgok történtek. 

Például beindult a tűzriasztó. Kétszer! 

Aztán több gyerek is panaszkodott, hogy 

tönkrement a széke. És ez még nem elég 

leszakadt a mennyezet, tönkre ment a projektor, 

eltűnt minden dolog a szekrényekből. 

Amikor kimentünk az udvarra,  

játszottunk és puff leszakadt a hinta,  

a csúszda és a mászóka.  

Bementünk.  

És egyszer csak a tanárok azt mondták 

 azonnal hagyjuk el az iskolát!  

Kimentünk, de a tanárok visszamentek. 

Hát nem fura? A gyerekek csak néztek és 

megérkeztek a tűzoltók. Senki sem tudta miért.  

Mindenki értetlenkedett. 

Aztán visszamehettünk, 

 ekkor a tanárok ott álltak a suli bejáratánál. 

Kiderült: filmforgatás volt. 

A gyerekek megnyugodtak. 

A tanárok elmondták, 

hogy a szüleink tudtak róla. 

 

HORVÁTH-SZALAY BORÓKA 4.B 

 

 

 

https://bu.hu.museum-digital.org/index.php?t=institution&instnr=97
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REJTVÉNYEK 

 

1. 
 

A 4.b osztály nyomára bukkant a régóta keresett 

babtolvajnak. Csak az a bökkenő, hogy nem tudja, 

melyik házban lakik az illető. Amit tud, az a 

következő: 
 1. A háznak páratlan számú ablaka van. 

 2. Mindkét oldalon van szomszédja. 

 3. A hálószobába két emeletet kell 

megtenni. 

 4. A tolvaj szereti a virágokat az utcai 

ablakokban. 

Ezek után ugye te is megtalálod, hogy melyik 

házban lakik a tolvaj? 

Az első 3 helyes megfejtő a fszt.11-es tanteremben veheti át a 

nyereményét! 

 

 

4. 
 

 

1. Melyik állat él a térkép szerint az állatkert 

legdélibb területén?  

2. Igaz-e, hogy a Nagysziklától nyugatra 

vannak a Szavannaház épületei?  

3.  Ha a Régi Zsiráfháztól akarunk a 

Korallzátony   játszótérre menni, milyen 

irányba kell haladnunk?  

2. 
 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

 

 

1. Melyik tejtermék? 

 

(A) kókusztej  (B) író (C) vaj (D) joghurt 

 

2. Melyik mozgóünnep? 

 

(A) Pünkösd  (B) Karácsony  

 (C) Húsvét      (D) Mikulás 

 

3. Mikor lesz legközelebb szökőév? 

 

(A) 2020    (B) 2021   (C) 2022   (D) 2023 

 

4. Mi annak a folyamatnak a neve, melynek 

során a vízpárából vízcseppek lesznek? 

 

(A) párolgás  (B) olvadás  

(C) lecsapódás  (D) forrás 

 

5. Hogyan nevezik a kecske kicsinyét? 

 

(A) bárány  (B) gida  

(C) gödölye D) borjú 

 

6. Melyik madárral nem találkozhatsz a téli 

madáretetőben? 

 

(A) sárgarigó   (B) feketerigó  

(C) széncinege (D) kerti rozsdafarkú 

 

7. Melyik állat? 

 

(A) tinorrú  (B) tiszavirág  

 (C) kígyószisz (D) kárókatona 

 

8. Melyik növénynek fogyasztjuk a szárát? 

 

(A) spenót   (B) karfiol  

(C) karalábé (D) sárgarépa 

 

9. Melyik növény származik az amerikai 

földrészről? 

 

(A) tök   (B) napraforgó    

(C) sárgarépa   (D) burgonya 

 

10. Melyik védett állat? 

 

(A) zöld varangy  (B) tőkés réce  

 (C) búvárpók       (D) vetési varjú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

In eget auctor mi. 
SZERZŐ NEVE 

DÁTUM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet orci. In eget auctor 

mi. Maecenas ipsum purus, imperdiet ullamcorper quam sit amet, malesuada semper sem. 

Duis elit quam, sagittis sed justo at, condimentum porttitor velit. Vivamus rutrum a enim eget 

molestie. Sed pharetra diam metus, id ornare dolor lobortis quis. Integer gravida, ipsum non 

venenatis pretium, elit mauris ultrices neque, quis tincidunt arcu velit sed dolor. Suspendisse 

non lacus at orci hendrerit tincidunt. Quisque consequat faucibus luctus. Ut sollicitudin arcu 

mauris, non dictum est viverra vitae. 

A megfejtéseket a portán elhelyezett 

dobozba dobjátok névvel és 

osztálymegjelöléssel ellátva március 1-ig! 

 

Következő szám márciusban! 
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5. 

 
 

Vízszintes 
 
4. Anita néni ilyen hajón szokott evezni. 
8. Ide szervezett minden évben tábort Gáspár Edit néni. 
11. A Fitos Dezső Társulat tagja, elsős tanító. 
12. Egy tanítónő keresztneve, akinek a lánykori, vezeték neve Gyenes. 
13. Annak a tanítónéninek a keresztneve, aki a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba járt. 
15. Így hívják az igazgatóhelyettes bácsit? 
16. Az iskolánk utcájának neve. 
17. Ilyen vezetéknevű tanítónkból kettő is van. 
18. Sopronban született tanítónéni lánykori vezeték neve, aki imádja a rockzenét. 
 

Függőleges 
 
1. Marica néni innen származik. 
2. Pozsonyi Andi néni tanítópárjának keresztneve. 
3. Igazgatónéni keresztneve. 
5. Győri Bea néni kedvenc elfoglaltsága. 
6. Kedvence a táblás játékok. 
7. Ennyi portásunk van. 
9. Kollár Adrien néninek ilyen háziállata van? 
10. A 7. teremben tanító újságíró keresztneve. 
14. Az 1.d osztály osztályfőnökének keresztneve. 
15. Természetismeretet tanít felsőben és alsóban is. Elsős osztályfőnök. 
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