
 

 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

1. fejezet 

Ti gondolkoztatok már azon, hogy a játékok életre kelnek? Én igen. 

Ezért is írom a játékaimról ezt a mesét. 

 Egyzser, amikor aludtam, megtörtént. Viola a legrégebbi játékom, 

Pizsamás Viola, akit anyától kaptam, Zsiru, aki majdnem egyidős Violával 

és a többiek felébredtek. Egyszer csak felkiált Bari, a húgom báránya: 

 - Viola! Violaaa! 

 - Mi történt Bari? Miért kiabálsz? – kérdezte Viola. 

 - E-egy n-nagy ijesztő sz-szörny! Nagy fogakkal és ijesztő           

szemekkel! – mondta ijedten a bárány. 

 - Bari, ne ijedj meg minde apróságtól! – hallatszott Zsiru hangja. 

De mivel mindenki hallotta Barit, félni kezdtek. 

 - Ne féljetek, nincs semmiféle szörny! – nyugtatta őket Pizsamás 

Viola. 

 - Elindulunk  és megkeressük azt a szörnyet! – mondta Viola –Ki 

tart velem? – kérdezte.  Zsiru meg Pizsamás Viola vállalta. Így hát 

elindultak. 

 Kíváncsiak vagytok, hogy mi fog történni? A következő részben 

kiderül. 

(Eszter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagy zűr az állatkertben 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy állatkert, ahol mindenféle 

állat volt: papagáj, majom, zsiráf, zebra... 

Egyszer azt mondja a papagáj : 

  - Milyen nagy és csúnya fejetek van! 

Elkezdtek veszekedni. Mindenki magát tartotta szebbnek, jobbnak a 

többitől. Azt mondta a majom, aki nem az az utánozóféle volt : 

  - Fejezzétek be, ennek nincs semmi értelme! Mindannyian különbözőek 

vagyunk, s attól vagyunk értékesek és szépek! Inkább mindenki mondja el  

a mellete levőnek, miért tartja őt olyan különlegesnek és jónak. 

  Az állatok kibékültek és még most is boldogan élnek, ha meg nem 

haltak. 

(Fanny, Kitti) 

 

Süntudomány 

A füstbomba készítéséhez a 

következő  dolgok kellenek: alufólia, 

papír, ping-pong labda, gyújtó, 

szívószál, kés. Figyelem, mert ez  

tűzveszélyes!  

Ezt úgy kell elkészíteni, hogy a 

ping-pong labdát kilyukasztjuk a 

késsel annyira, hogy beleférjen a 

szívószál vége. A ping-pong labdát 

belecsomagoljuk a celofán papírba. Az 

elkészített bombát tegyük a betonra és 

gyújtsuk meg a bomba alatt a gyufát. 

Akkor működik jól a füstbomba, ha 

elkezd füstölni  a szívószálon keresztül.  

Nem baj, ha nem sikerül mert nem minden ping-pong labdából 

lehet füstbombát készíteni.                                          

(Máté, Márk, Gézu, Félix, Nimród) 

 



Sün-infó 

1. Králik Isvtán, barátunk és osztálytársunk visszajött Nagyváradra és 

három-négy órára bejön az iskolába. 

2. Az iskola udvarában egy új park nyílt iskola kezdésre. 

3. Voltunk a Szent Erzsébet öregotthonban az idősek világnapját 

megünnepelni zenés, verses műsorral. 

4. Tudomány órákon sokat kísérleteztünk Blanka nővérrel: rengeteget 

méricskéltünk kétkarú mérleggel, elektromos konyhamérleggel, 

különböző mérőedényekkel. Mágnesekkel, vasreszelékkel, vasporral 

„szórakoztunk”, különböző fémekkel ismerkedtünk. 

5. Perei Tibor tudomány órán bemutatta a drótok illesztését, 

olvasztását és az optikai hegesztést. 

(Bence, Katinka, Rebeka) 

 

Sün- poén 

1. Réka: Mit ettél vacsorára, anya? 

Anya: Grefit. 

Réka: Mit??? Brekit? 

2. Réka 2 évesen motorozik a 

konyhában és azt mondja: „Megyek 

egyik tomba és másik tomba” 

3. Réka: - Anya, add ide a poharat! 

Anya: Melyik poharat? 

Réka: A porcikám poharat. 

4. Mézes Maci méhes mesét mesél. 

5. – Micsoda macskád van!? 

- Unalmacska! 

(Réka, Csabi) 
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