
 

 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

3. fejezet 

 

 Szegény Viola halálra félte magát, hogy mi van a házban. Szerintetek mi? Ebben a 

részben kiderül. Ott tartottunk, hogy Viola nagyon félt. Megszólal Zsiru: 

- Ne félj Viola! Gondolj arra, hogy enni fogunk! – örült most az egyszer. 

- Igazad van! – bátorodott fel Viola. 

Így hát bekopogtak. Semmi. Még egyszer. Megint semmi. Azt gondolták, hogy nincs 

otthon senki. De rosszul gondolták. Egyszer csak kinyílt az ajtó. 

- Kik vagytok? – kérdezte egy Pizsamás Violára és Violára hasonlító virág. – Mit 

kerestek itt, ahol még a madár se jár? 

- Azt a bizonyos szörnyet – felelte kicsit félve Pizsamás Viola. – És te ki vagy? 

- A nevem Poppy és ő itt a kutyám Bodri. – és rámutatott egy fehér kutyára. 

- Egyedül éltek itt? – kérdezte Zsiru. 

- Nem. – válaszolta Poppy – Liza, az óriás néha átjön segíteni, de ő az erdő mélyén él. 

- Poppy! 

- Igen... ö... Hogy is hívnak titeket? 

- Ó, elnézést! Az én nevem Viola. Ő itt Pizsamás Viola és ő pedig Zsiru... Na, szóval… 

- És tettel! – tette hozzá Pizsamás Viola.  – Mi egy szörnyet keresünk, mert... 

- Grrr! Grrrr! Grrrrr! 

- Jaj! Elnézést! Nagyon éhes vagyok! – mondta Zsiru. 

- Gyertek be szerény otthonomba. – mondta Poppy. 

- Vaú, vaú! Vaú, vaú! 

- Jaj, bocsánat! A mi otthonunkba! 

- Köszönjük! – kiáltották kórusban. 

A következő részben találkozunk! 

 (Eszter) 

 

Egy anyamaci mesél… 

 Én vagyok az, anyamaci. Egy barlangban lakom a férjemmel. Nem sok barátunk 

van, csupán a jegesmedvék. A fiúk együtt jártak a jegesmedve busszal, ami nagyon jó volt.  

 Az egyik jó tulajdonságom, hogy erős vagyok, a másik pedig, hogy ijesztően nagy. 

Egyik legnagyobb ellenségem a farkas, de a rókában sem bízom meg. Nagyon jó vagyok 

női boxban. A napom negyedét tévézéssel töltöm, a többi mozgás és szellemi munka.  



 Pár nappal ezelőtt még én voltam a bocsok legfőbb felelőse. Azután 

világgá mentek. Egyfelől büszke voltam rájuk, másfelől két percet 

sírtam. Az a baj, hogy egyre nehezebben viselem, hogy elmentek. 

Nehéz az élet nélkülük! (Csabici) 

 

Medvebocs bemutatkozik... 

 Medvebocs vagyok, és nagyon szeretem az erdei gyümölcsöket. A méz a kedvencem. 

A sok evés miatt egy picit meghíztam.  

 Lakóhelyem az erdő. Alvóhelyem pedig egy hűvös kis barlang, ahol a szüleimmel és 

a testvéremmel élek. Nagyon szeretem őket. A medveiskolába járok, ahol sok barátom 

van.  

 A vadászok az ellenségeink. Amikor vadászat van, elrejtőzünk.  

 Alig várom a telet, hogy jól kialudjam magam, de előtte elmegyek egy rövid kis 

kalandra testvérbátyámmal. (Máté) 

 

Ravaszdi barátot keres 

 A nevem Ravaszdi és szeretem megviccelni az embereket és 

állatokat.  

 Szeretem, ha nem én iszom meg a levét a dolgoknak, ha 

sikert aratok nagy munkámmal, és ha nem kergetnek meg, mert 

a futás nem a kedvenc elfoglaltságom. Legnagyobb ellenségeim 

farkas koma és az okos emberek, akik néha túljárnak az eszemen. 

A legdivatosabb rókalyukban élek. Szép bundámmal sok divatversenyt megnyertem.  

 Egyetlenegy barátom van, Róka Peti, akivel sokat szórakozunk. Néha pillangókra 

vadászunk speciális eszközünkkel, a szánkkal. 

 Szeretnél te is a barátom lenni? Gyere el a Makk utca 7 szám alá és meglátod, nem 

fogod megbánni! ĺgérem, jó barátod leszek! (Eszter) 

 

Süntudomány 

Rakjunk két szívószálat egy átlátszó pohár vízbe. Várjunk egy kis ideig,  és álljunk 

távolabb egy kicsit. Vajon hihetünk a szemünknek? Nézzük meg, hogy mi is történik. 

A fénytörés hatására több szívószálat látunk.  

(Máté, Márk, Gézu, Félix, Nimród, Isti) 

Sün-infó 

1. Lelkinap volt az iskolában, a nagyobb osztályok egy szép betlehemes előadással 

leptek meg minket. 



2. Filharmóniában voltunk.  

3. Nagyon szép volt a karácsonyi ünnepség, a 

szokásos módon egymást megleptük ajándékokkal. 

 (Bence, Katinka, Rebeka) 

Sün- poén  

Karácsony előtt két székely:  

- Komám, kell egy fél disznó? 

- Nem. 

- Hát miért nem? 

- Mert eldől az ólban. 

(Enikő, Niki) 

 

1. The opposite of sad. 2. New year’s customs in other word. 3. This is what the guests 

bring to birthday party. 4. Lucky animal. 5. The first month of the year. 6. Inflated. 7. 

The opposite of no. 8. Bright game in the sky. 9. New Year’s eve drink. 10. Many of 

them are organized in the summer. 11. That’s what beauty queens say. 12. What we 

organize for a birthday. 13. What we want before an examination. (Fanny) 
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