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Viola és barátai 

2. fejezet 

 

Történetünk folytatódik. Viola, Zsiru és Pizsamás Viola útnak indultak. Már egy 

napja nézték azt az utat, ahol Bari járkált, de nem találtak semmit. Egyszer csak azt 

mondja Zsiru: 

- Éhes vagyok! Menjünk haza! 

- Nem! – kiáltotta Viola – Addig nem, ameddig meg nem találtuk azt a szörnyet! 

– mondta. 

- Így igaz! – helyeselt Pizsamás Viola. 

- Jó. De akkor honnan szerzünk ennivalót? – akadékoskodott Zsiru. 

- Ez jó kérdés. – morfondírozott Viola. 

Mentek, mendegéltek, de nem sokáig tudtak menni, mert egyszer felkiáltott 

Pizsamás Viola: 

- Nézzétek! Ott egy ház! – mondta boldogan. 

- Na végre! Ehetünk valamit! – zsörtölődött Zsiru. 

- Nem biztos. Lehet, hogy gonosz teremtmények vannak ott! Vagy más rossz 

dolgok, vagy... – aggodalmaskodott Viola. 

Szerintetek mi lehet abban a házban? Majd meglátjátok! 

(Eszter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az állatok karácsonya 

 

   Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy beképzelt veréb. Ennek a verébnek elég 

kevés barátja volt, mert egyfolytában azzal dicsekedett, hogy ő milyen nagyokat ugrik, 

és hogy milyen szép gyémántjai vannak.  

     Karácsony előtt pár nappal elkezdték díszíteni a házakat. A veréb ott legyeskedett 

mindenhol, és azt kezdte-végezte, hogy ő milyen ügyes és mennyi ajándékot fog kapni 

karácsonyra.  

    Eljött karácsony napja. Nagyon várták a Jézuskát. Amikor megérkezett, minden 

állat ajándékot kapott.  

     A veréb egy levelet kapott, amiben az állt, hogy: „Te csak akkor fogsz ajándékot 

kapni, ha segíteni fogsz a többieknek és megtanulod meglátni a jót másokban is”. 

    A veréb azt gondolta, hogy süt egy adag mézes kalácsot az ismerőseinek, talán ez is 

szívességnek számít, s így barátkozni is könnyebb lesz. Meg is csinálta, és amikor 

megkínálta az állatokat a süteménnyel, érezte, hogy a szívét melegség tölti el. 

    A többiek megosztották vele az ajándékokat és boldogan ünnepeltek tovább.   

(Fanny, Kitti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süntudomány 

Tégy egy citromot egy pohár vízbe. Vedd ki, hámozd meg újra. Mit veszel észre? 

Egy tányérba tegyél tejet, majd csepegtess bele ételszínezéket. Egy fülpiszkálót márts 

be mosogatószerbe, majd érintsd a tányérban levő tejhez. Tetszik? 

Merészebb dolgokat (pl. tüzes nyíl készítését a 7.45 perctől:) Máté, Márk és Gézu 

ajánlásával itt találsz: https://youtu.be/39i65ywTZ7A  

 (Máté, Márk, Gézu, Félix, Nimród, Bence, Katinka, Rebeka) 

 



Sün-infó 

1. Iskolánk előtt egy játékbuszon szórakoztunk, nagyon sokat játszottunk. 

2. Filharmóniában voltunk, ahol különféle slágereket hallgattunk meg. 

3. Megnéztük a Boldogság madarát a bászínházban. 

4. Tudomány órán mi, gyerekek, mutattunk be kísérleteket, amik nagyon 

érdekesek voltak.  

5. Készülünk egy karácsonyi szerepre, aminek a címe: A kis gyufaárus lány 

6. A Szitakötő barátság pályázaton osztályunk két csapata: Dani és Denisza, Eszter 

és Rebeka nyertesek lettek. 

 (Bence, Katinka, Rebeka) 

Sün- poén helyett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Főszerkesztő: Blanka nővér 

Felelős szerkesztők: Bence, Eszter, Fanny, Félix, Gézu, Katinka, Kitti,  

Máté, Márk, Nimród, Rebeka, Isti, Denisza 

Illusztrációk, fotók: Denisza, Dani, Google  

Megjelenik: remélhetőleg havonta 

     Nagyvárad,  2019. XI.  27 

Kedves Miklós püspök! 

Idén nem kérek mást, csak azt, hogy éljünk békében, szeretetben. Mosolyt 

kérek az emberek arcára, s azt hogy próbáljanak egymással szépen bánni. Mi 

mindannyian testvérek vagyunk, remélem ezt mindenki tudja.  

Ha ezt sikerül megkapni, nagyon szépen megköszönöm. 

Boldog Karácsonyt és Áldott Újévet! 

       Denisza 
 


