
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

                                         

7. fejezet 

 

 

 Ugye izgultok? Hát, remélem, hogy igen.  

 A kis csapat beért egy sűrű és félelmetes erdőbe. Ha P. Violánál nem lett volna lámpa, 

az orruk hegyéig sem láttak volna. Léptek hallatszottak. Viola, Zsiru és P. Viola elbújtak 

egy bokorba.  

- Hááápciiiiii! - tüsszentett P. Viola. 

- Hát ezt jól megcsináltad! – mondta dühösen Zsiru. 

- Bocsánat. Allergia. – szabadkozott Viola. 

- Pssszt! Nem biztos, hogy hallotta az a bizonyos személy. Még van remény, hogy nem fal 

fel. – mondta Viola. 

- Igazad van. – suttogta Zsiru és P. Viola. 

- Figyeljetek! Én megnézem hogyan néz ki ez a személy. Jó? 

- Jó.  

Szerintetek ki lehet ez a személy? Majd kiderül. (Eszter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legjobb anyukák, legnagyszerűbb apukák  

 

  

 Az én anyukámat Kiss Líviának hívják. 

Nagyon szeretem, mert sokat játszunk, 

nevetünk. Szoktunk együtt főzni is. 

Az én anyukám a legjobb anyuka. 

Persze, biztos vagyk abban, hogy mások is ezt 

gondolják az anyukájukról.  

Minden anyukának boldog anyáknapját 

kívánok! (Fanny) 

 

Az én édesanyám nagyon kedves, de amikor rosszak vagyunk akkor tud dühös is lenni. 

Nagyon sokat szoktunk játszani römit. Figyel arra, hogy meglegyen mindenünk. Nagyon 

sokat szokott főzni és takarítani miutánunk.  

Ő a legjobb édesanya a világon. (Kitti) 

 

 

Az én apukám kockáztatja az életét, hogy maszkokat vigyen másoknak. Ezzel segít az 

embereken.  Ezért felnézek rá, ő a példaképem. 

Nagyon szeretem benne, hogy focizunk együtt. És persze örülök annak, amikor 

kivédem a góljait. (Gézu) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Édesanyámnak írt köszöntő 

 

Anya, az arcod, mint a rózsa, 

A versemhez is te vagy a legszebb múzsa. 

A szíved a szeretettől ragyog, 

A versem után még puszit is adok.  

      (Bence) 

 

 

Anyák napja 

 

Szemed olyan, mint az ég, 

Nálad szebbet a világ nem látott még. 

Arcod derű, hajad szép, 

Így vagy nekünk csodaszép. 

    (Dani) 

 

Sün-infó  

- Május első vasárnapján anyák napját, míg 

május második vasárnapján apák napját ünnepeljük. 

- Május 14-én van a koronavírus ellen az imanap 

a pápával. 

- Kiderült, hogy május 15-től kiengednek 

mindenkit papír nélkül. Szerintem mindenki alig várja 

azt a napot. 

- Kíváncsiskodnék, hogy ki mit olvas? (Bence) 

 

- A héten kertészkedtünk, nyírtuk a füvet és 

gereblyéltünk.  

- A konyhán segítettem főzni. 

- Sokat fociztam, játszottam a kicsikkel, vigyáztam 

rájuk, trambulinoztam, bújócskáztunk. (Denisza)  

 

- Tollasoztam apukámmal és a testvéremmel. (Isti)  

 

- Tappancsot elvittem sétálni. Nagyon sokat tornáztam kint. (Rebeka) 

 



Süntudomány  

Az egri Varázstorony 

 

 Február végén, egy hétvégén ellátogattunk Egerbe a családommal. 

 Ott megtekintettük a nevezetességeket, köztük a Varázstornyot is, amit be szeretnék 

mutatni. A Varázstorony egy 10 emeletes épület a belvárosban, amiben sok minden van. 

A Planetáriumban a plafonra vetítették a csillagos eget és a Naprendszer bolygóinak a 

mozgását.   A Csillagászati Múzeumban több, mint 200 éves távcsöveket és műszereket 

láttunk, amiket egy Hell Miksa nevű csillagász szerzett be. Ez a csillagász készített egy 

különleges napórát úgy, hogy kiszámolta, hogy hol kell rést ütni a falon, hogy a beszűrődő 

napsugár pont a helyi delet mutassa. Szerencsések voltunk, mert aznap pont sütött a nap.                                                                                               

Utána következett a Varázsterem. Ez nagyon érdekes volt, mert itt kísérleteket mutattak 

be, amiket aztán mi is kipróbálhattunk.  

        A 8. emeleten van a Panoráma Terasz. Ez a város legmagasabb kilátótornya, ahonnan 

az egész várost be lehet látni. 

             

Ezután következett a kedvencem, a Camera Obscura, ami a legjobban tetszett. A 

Varázstorony legtetején található egy kis kör alakú, kupolás tetejű sötétkamra, aminek a 

csúcsán van egy periszkóp. A periszkóp két hosszú cső, aminek a végei kikandikálnak a 

kupolán. A végükön tükör és lencse van, amik élő képet vetítenek a városból a sötétkamra 

közepén lévő kerek, fehér asztalra. Ez nagyon izgalmas, mert így látni lehet, hogy abban a 

pillanatban mi történik a városban. Azzal szórakoztunk, hogy az éppen jövő-menő autókat 

„felemeltük” egy fehér papírlap segítségével és „átrepítettük” a többi autó felett. Ez nagyon 

vicces volt. 

 Bárcsak együtt közösen felfedezhetnénk a Varázstornyot! (Nimród)   

  

 

 



Sün- poén  

Jenőke lelkendezve szalad haza a bizonyítványával: 

- Hú, apa, óriási mázlid van!  

- Na meselj! 

- Képzeld, jövőre nem kell kifizetni az új tankönyveket! (Denisza) 

 

A futballista fiát megbuktatják harmadikban, de az mégis 

boldogan meséli apjának:  

-Apa, képzeld, egy évvel meghosszabbították a 

szerződésemet a harmadik osztállyal... 

 

Pistike és barátja lélekszakadva szalad a benzinkúthoz: 

 -Gyorsan kérünk öt liter benzint!  

Öt perc múlva visszaérnek.  

-Nem elég. Kérünk még húsz litert!  

A kutas érdeklődik:  

-Mihez kell ez a sok benzin gyerekek?  

-Ne kérdezzen olyan sokat, csak töltse gyorsan! Ég az 

iskola! (Nimród) 
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