
 

 

 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

                                        5. fejezet 

 

 Szerintetek vajon ki ez az Angyalka? Most kiderül. 

-  Te nem félsz Viola? – kérdezte Pizsamás Viola. 

-  Hát... Egy kicsit. – mondta Viola. 

-  Nincs semmi félnivaló! – nyugtatta őket Zsiru – Én odamegyek! 

-  Neeeee! – mondta Viola és Pizsamás Viola. 

De már késő volt. Zsiru ott volt azzal az Angyalkával szemben. Hozzászólt: 

- Mit keresel itt? – kérdezte kikérdően Angyalkát. 

- Oh! Phopphy lhett egy újh beszélőh állatkádh? – kérdezte kicsit furán Angyalka. 

- Nem. – mondta Poppy. – Ő itt Zsiru. 

- Szia, Sziru! – köszönt kedvesen. 

- Szia. Amúgy Zsiru – mondta sértődötten -, és nem vagyok állatka! 

- Okhé, okhé! Nhem khell fellkapnih a vizhet! 

- Elő lehet jönni? – szólt egy hang. 

Viola és Pizsamás Viola volt. A fal mögül kukucskáltak.  

- Mhilyen édeshek! 

- Ki ez? – kérdi Viola. 

- Egy régi barát. – mondta Poppy. 

- Jah, jah! – helyeselt Angyalka. 

- Miért beszélsz így? – bátokodott Pizsamás Viola. 

- Azérth, merth én lennih fhrancia! – mondta büszkén. 

- Honnan ismeritek egymást? – kérdezősködött Zsiru. 

- Azh iskolábólh. – mondta Angyalka. – Ésh thi honnan 

ismeritekh őth? 

- Most ismertük meg. – mondták. 

- Áh. Bhiztos? 

- Igen. 

- Okhé...  

Au revoir! (Viszlát!) 

 (Eszter)  

 

 



„Szeretet az élet.” (Móra Ferenc) 

 

„Mikor előkészítő osztályba készültem, nagyon féltem, hogy 

milyenek lesznek az osztálytársaim. 

Megismertem őket. Viccesek, kedvesek, nagyon jó fejek 

voltak. Sokmindenben segítettek nekem, például: Máté 

megtanított focizni és jó barátom lett, Bence segített a 

románban, Isti matekozni segített, Dani megtanított társasjátékozni. Márkkal jó 

beszélgetni.  

Nagyon szeretem őket és megpróbálok én is segíteni nekik.” (Félix) 

 

„Osztálytársaimról nem mondok rosszat. Segítek, ha valaki bajban van. 

Összeszedem a dolgaikat, ha valamit szétszórnak. Meghallgatom őket, segítek a 

háziban. Barátság karkötőt készítek nekik.” (Kitti) 

 

„Ha megbántok valakit, előbb én kérek bocsánatot. Szívből kell 

jöjjön, ne csak egy sima „bocsi" legyen. Azt mondom: bocsánat, nem 

akartam, sajnálom, s közben a szemébe nézek. Utána meg ő kér 

bocsánatot, s végül azt mondja: semmi baj, megbocsátok.” (Denisza) 

  

„Az én osztálytársaim jó fejek, azért én is az vagyok. 

 Ha segíteni kell, akkor segítek, nem verekszem. Jóban vagyok mindenkivel. A 

lányokat megvédem, ha kell. Ha valaki beteg, s nem jön iskolába, sajnálom. Olyan 

üres a padja.  

  Remélem ők is szeretnek engem, ahogy én őket.” (Márk) 

 

  „Szeretem az osztályomat, mert mindenki segít a 

másiknak. A lányok nagyon segítőkészek, a fiúk pedig 

tisztelettudóak. Úgy mutatom ki jóságomat, hogy próbálok 

jóban lenni mindenkivel, segíteni, amiben csak tudok. 

Megosztom a dolgaimat azokkal, akiknek szükségük van rá. 

Örülök, hogy ilyen osztályom van.” (Rebeka) 

 

  „Az osztálytársaimat szeretem, akármikor játszok velük. Kedvesek, jószívűek, 

okosak, mosolygósak. A tanító néni ennek örül és meg van hatódva.” (Katinka) 

 



 

Süntudomány 

A vulkán készítéséhez a hozzávalók:  papír, festék, befőttesüveg vagy műanyag palack, 

nagy tálca amire tesszük. A lávához: ecet, szódabikarbóna, étel színezék.  

A papírt fesd be úgy, hogy egy hegy oldalának nézzen ki. Ragaszd rá a befőttesüvegre 

úgy, hogy kúp szerű alakot öltsön, mint egy vulkánhegy. Az üveg szája maradjon 

szabadon. Ezután jön a láva: Tegyél két-három evőkanál szódabikarbónát a 

befőttesüvegbe. Keverd el ételszínezékkel, vagy ketchuppal. Most jön a "durranás": 

önts kb. fél-egy deciliter ecetet a befőttesüvegbe, a láva elindul kifelé és szépen lefolyik 

a hegy oldalán. (Máté, Márk, Gézu, Félix, Isti, Nimród) 

 

Sün-infó 

1. A csodálatos kalucsnit néztük meg a bábszínházban. 

2. Az osztály farsangi bálján nagyon jól éreztük magunkat, jók voltak a vetélkedők 

és mindenkinek a jelmeze ötletes volt.  

3. Voltunk a megyei könyvtárban, ahol A 

só című népmesével ismerkedtünk.  

4. Osztálykiránduláson vettünk részt, 

megnéztük a Medvebarlangot, illetve 

két tájházat is meglátogattunk. 

5. Ügyeskedtünk az eddigi versenyeken, 

most készülünk a Kuruttyra. 

(Bence, Katinka, Rebeka)  
 

Sün- poén  

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?  

- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, amikor a tanítónéni kérdést 

tett fel! 

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot?  

(Réka, Niki, Dani, Zsanett, Csabici) 
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