
 

 

 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

4. fejezet 

 

 Ugye szeretitek a meséimet? Ha igen, nem hagyom abba! 

Na, ott tartottunk, hogy Viola, Zsiru és Pizsamás Viola, Poppy 

házában ettek. Bodri minden (tényleg minden) morzsát 

megevett, ami leesett a földre. Bodri ugatni kezdett. Mindenki felkapta a fejét. 

Nem tudták, hogy miért ugat. De nem kellet sokat gondolkozniuk. Szerintetek 

miért ugatott Bodri? Elárulom. Azért ugatott, mert Viola környékén nem hullottak 

a morzsák. 

- Viola! Itt vagy? Minden rendben? – kérdezte aggódva Pizsamás Viola. 

- Á, biztos gondolkozik – mondta Zsiru magabiztosan. – Vagy 

valamit bambul. 

- Zsiru! – szólt rá Poppy. – Nem kell ezt mondani... 

Kopognak. Vola annyira megijedt, hogy még a székre is felugrott.  

- Végre magadhoz tértél! – mondta Zsiru morcosan. 

- Psszt! Csendesebben! Valaki kopogott! – mondta Poppy. – Bodri! Tudod mi a 

dolgod. 

Bodri engedelmesen odament az ajtóhoz. Viola, Zsiru és 

Pizsamás Viola elbújtak. Poppy lassan kinyitotta az ajtót. 

Az ajtóban egy fonott hajú lány állt és ezt mondta: 

- Békesség Istentől! Béke szálljon e házra, lakóira – 

mondta. 

- Ne csináld, Angyalka! – kérte meg Poppy.  

Vajon ki lehet ez a bizonyos Angyalka? Egyáltalán honnan 

ismeri Poppy-t? Miért mondta ezeket a szavakat? Majd minden kiderül!  (Eszter) 

 

 

 

 



 

A búzaszem  

1. 

        Régen, az idők kezdetén, Isten megteremtette a világot. Létrehozta a földet, 

az eget és a benne lévő növényeket is. 

        Nekem, mint kicsi búzaszemnek boldog életem volt. Tavasszal az emberek a 

megszántott, megtárcsázott földbe vetettek. Ápoltak és megóvtak. Isten segítségével 

kicsíráztam. Örömet okoztam nekik,mikor 

kidugtam levelem a földből. 

        Hosszú ideig voltam a földben kitéve 

mindennek: a madarak volt, hogy társaim 

megették, a nyuszik megrágcsálták leveleim. 

Kitartásomnak, küzdésemnek és Isten 

hatalmának köszönhetem, elértem a nagy 

kort. Felnőttem.  

       Csodásan szép, telt búzakalász lett belőlem az emberek nagy örömére. (Kitti) 

 

2. 

      Egyszer volt egy búzaszem. Elmesélte, hogy mi történt vele vetéstől aratásig. 

- Sziasztok gyerekek, én búzaszem vagyok. 

      Amikor elvetettek nagyon féltem, rémisztő sötét volt lent a föld alatt. Amikor 

megnőttem, akkor nagyon örültem, mert végre világosban voltam. 

Aztán jött a gazda  és látta, hogy megnőttem a többi kis búzával, hozta 

az aratógépet és learatott minden zugot a földjén. Amikor bekerültem 

a gépbe akkor is sötét volt, mint a föld alatt, ráadásul büdös is. De aztán 

amikor megérkeztünk a városba, akkor finom sör lett belőlem  és 

nagyon jol éreztem magam. 

Ha nem hiszed, járj utána. (Katinka)  

 

 

 



 

Süntudomány 

     

 

 

 

 

 

Sün-infó 

1. Új osztálytárs érkezett a II. félévtől: Zsanett. 

2. A bábszínházban megnéztük a János Vitéz című előadást. 

3. Az igazgatónő átadta nekünk az oklevelet, melyet a Sün(b)irodalom 

lapunkért kaptunk. 

4. Megnéztük a „bogaras” kiállítást a díszteremben.  

5. Február 21-én tartjuk osztályunk farsangi mulatásgát. 

Eredeti, saját kezűleg készült jelmezek előnyben! 

6. Elkezdődtek a versenyfelkészítők, sok a munka! 

(Bence, Katinka, Rebeka + segítőtársak)  

 

Sün- poén  

- Miért sír a bohóc?     - Miért piros a bohóc orra? 

- ???        - ??? 

- Most piheni ki magát.    - Mert megcsípte a hideg. 

(Réka, Niki, Dani)

 

Februári hónap utolsó napjára, 

Várlak titeket a farsangi bálra. 

Jelmezben jöjjetek, el ne késsetek, 

Az osztályteremben mind ott legyetek! 

Móka és kacagás vár ott rátok, 

Ha mindenféle próbát kiálltok! (Eszter) 
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