
 

 

 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

                                         

8. fejezet 

 

Ti el tudjátok képzelni, hogy már a nyolcadik fejezetnél tartunk? Hát, én aligha. Na 

de nem húzom tovább az isdőt. Folytatom a mesét.  

Viola kikukucskált a bokor mellől, de nem látott semmit. 

-Szerintem elment.- súgta Viola. 

- Ki van ott?- kérdezte az a bizonyos személy.  

A kis csapat nagyon megijedt. 

- Ki van ott?- kérdezte újra. 

Megint csend. Viola, Zsiru és P. Viola még mindig félt.  

- Mire háromig számolok, akárhányan is vagytok, gyertek elő, mert ha nem én 

megyek oda! Egy... kettő... há... 

Na erre már igazán megijedtek. Olyan vigyázban álltak, mintha katonaságban lettek 

volna.  

- Kik vagytok?- kérdezte a személy.  

- Én Viola vagyok. 

- Én Zsiru. 

- Én pedig P. Viola. Te ki vagy? 

- Az én nevem Liza.  

Nektek ismerős ez a név? Liza... Liza... hm... Na? Eszetekbe jut? Nem ? Sebaj! 

Mindjárt megtudjátok.  

- Ö... Liza... kezdte félénken Zsiru. 

- Igen. 

- Nem ismersz egy Poppy nevű virágot? 

- De ismerek. Nagyon jó barátok vagyunk. 

- Lenne még egy kérdésünk... 

- Mondjátok nyugodtan. 

- Mi egy szörnyet keresünk. Tudsz róla valamit?- kérdezte Viola. 

- Hát, igen. De gyertek be a házamba, ott majd megbeszéljük.- mondta Liza. 

Már alig várom, hogy elmeséljem a szörny legendáját. (Eszter) 

 



Kedvenc virágom története 

 

 Egy nap a kertész meg akarta öntözni a virágait. Az 

utolsó sorban levő jácint megunta várni a kertészt, míg 

hozzáér. 

- Kedves kertész, nagyon szép a kerted, de nem 

vándorolhatnék el innen a természetbe? Hiszen csak ezt 

az egy helyet ismerem.  

- Na jó, de csak ha hazajössz 16.00 órára. 

- Ne félj, hazaérek időben, mégha földbe gyökerezem is. Viszlát! 

- Viszlát! 

Vándorlás közben...  

- Hű, de szép ez a természet!  

Egyszer csak elért egy barlanghoz.  

- Mi az? Mi ez a hang? 

A barlangból egy ősember lépett ki. 

- Ki vagy te?  

- Egy ősember. Te miniatűr orgona vagy? 

- Nem, egy jácint. Te nem ismered a virágokat?! 

- Hát, a barlangom egy elszigetelt hely és elég ritkán szoktam kimenni a természetbe.  

- Nem baj, meglátogathatod az otthonomat és akkor majd jobban megismersz.  

- Köszönöm, virágom, majd találkozunk. 

- Viszlát! 

- Viszlát virágom! 

S a virág, hogy idejében otthon legyen elindult a kertje felé... (Csaba) 

 

 

Lilla és Ibolyka 

 

 Volt egyszer egy ibolya. Egy nap találkozott a levendulával. Összebarátkoztak. Lilla, 

a levendulalány büszke volt a szépségére, illatára: 

- Én vagyok a legszebb virág a világon. Az illatom mindenkit elcsábít.  

A kis ibolya szerényen mondta: 

- Velem nem törődnek, mindig rámtaposnak.  

A levendula egy gúnyos mosollyal folytatta: 

- Én magas vagyok, nőjj te is nagyra és akkor nem taposnak el.  

 



Alig fejezte be a mondatát egy óriás kéz megragadta a 

derekát.  

- Jaj, ne tépj le! Könyörgött sírva. 

Az ember a 46-os cipőjével rátaposott az ibolyára. 

Ibolyka nesztelen tűrte. Elterült a földön, akár egy holt.  

Nemsokára esni kezdett az eső, majd kisütött a nap. 

Ibolyka boldogan ugrott fel, a lila szoknyája szépen 

ragyogott. Kereste a barátnőjét, de nem találta. 

Szomorúnak és magányosnak érezte magát. (Nátánáel) 

 

A hagymavirág és a tulipán 

 Egyszer régen, a hagymavirág sok színben pompázott, a tulipánnak pedig illata volt.   

A két virág mindig veszekedett, hogy ki a jobb,  a szebb, az értékesebb.  

Egy nap ezt a veszekedést meghallotta a jó Isten. Azt gondolta, hogy megleckézteti őket. 

Éjszaka a hagymavirágnak illatot, a tulpánnak színt adott.  

Másnap a virágok észrevették a változást. Tanulságos leckét kaptak: többet nem 

veszekedtek. (Nimród) 

 

 

 

 

 

 

 

Az orchidea  

 

Nekem a kedvenc virágom az orchidea.  

Egyszer azt hallottam, hogyha beszélünk a virágokhoz, sokkal szebbek lesznek. Ezért 

én is kipróbáltam. Egy pillanatra azt hittem, hogy visszaválaszolt. Pontosabban, hogy azt 

mondta: 

- Köszönöm, hogy beszélsz hozzám. 

Anyát odahívtam, hogy hallja ő is, de ő azt mondta, csak képzelődtem. Azóta tényleg 

nem szólt hozzám, úgyhogy anyának lehetett igaza. De nekem akkor is olyan jól esett, 

hogy hallani véltem, hogy mégjobban megszerettem.  

Azóta még sok kedvenc virágom lett, de ő az első. (Fanny) 

 

 

 



Dombi kalandjai 

 

 Volt egyszer egy kutya, Dombi, aki nagyon szeretett 

játszani. Szép barna színe volt, a tappancsán egy fehér folt 

virított. Kis gazdáját Daninak hívták. 

 Egy nap elkóborolt otthonról, hogy felfedezze a nagyvilágot. 

Először nagyon tetszett neki minden. Találkozott több kutyával, 

összebarátkoztak, de Dombi tovább állt.  

Találkozott fura emberekkel és megijedt. Kiszaladt az útra, majdnem elütötte egy autó.  

Mostmár nagyon hiányzott a gazdája. Elindult, hogy megkeresse otthonát.  

 Boldog volt, mikor újra meglátta Danit, aki magához ölelte. (Féilx) 

 

 

 

A hangyák beszélgetnek  

 1. 

- Mami, mehetek játszani? 

- Nem, kisfiam! Tudod, hogy vár a munka! 

- De miért? 

- Mert a verőfényes reggelen kertészkedni kell. 

- De, mami, muszáj? 

- Igen, mert mi vagyunk a legerősebbek! 

- De, ez nem is igaz, mami... 

- Bizony így van. Sokszor még a világ legerősebb állatai 

is kertészkednek. (Kitti) 

 

2. 

- Apa, már késő délután van, szeretnék lepihenni! 

- De hát, fiam, te kérted ezt a munkát, azt mondtad, hogy fogod bírni a strapát.  

- Kérhetek segítséget Marcitól és Katától? 

- Hát persze, fiam, amúgy is több kéz hamar kész. 

- Köszönöm szépen! Rohanok Marciért és Katáért! 

- Menjél, fiam! (Rebeka) 

 

 



3.  

- Hová vigyem a petéket, úrnőm? 

- Hát a peteneveldébe, dadus. 

- Be van zárva karantén miatt.  

- Hozd őket a trónterembe.  

- Hozom is. Viszlát! (Réka) 

 

4. 

- Én lerakom a petéim, hogy mégtöbben legyünk. 

- Én hozom a leveleket. 

- Én leeszem a bacilust és a turmixolónak adom. 

- Én a méregből csinálok italokat. 

- Én termesztem a gombát a levélvadásznak. 

- Én elviszem a petéket a gyerekszobába. 

- Én pedig, hogy megvédjem a bojt, az életemet is feláldozom. 

- És az én feladatom, hogy felsoroljalak titeket. (Gézu) 

 

Süntudomány  

A méhekről 

Egy méhcsalád egy anyából, 24 ezer heréből, és 50-60 ezer dolgozó 

méhből áll. Vannak őrző méhek és szálító méhek is. Az őrző méhek megfigyelik 

hogy a szállító méhek hoztak-e pollent és ha igen, az annak a jele, hogy  biztos 

a családba tartoznak. A dolgozók által a kaptárakba hordott nektárt a fiatal 

méhek besűrítik. 

  A méhek általában 1 500 –  2 000 virágot 

látogatnak naponta. 1 kg mézhez több mint 2 millió jól 

mézelő virágot kell meglátogatniuk, kevésbé mézelőből 

akár 5 milliót is. Jól kifejlett szaglással rendelkeznek. A 

virágok illatát több kilométerről is „megérzik”. 

Megkülönböztetik az édest, a savanyút, a sóst és a 

keserűt. 

Nélkülük sokkal másabb lenne a világ, egyesek 

szerint csak 4 évig élnénk túl a méhek kipusztulását. 

(Máté) 

 

 

 

http://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/01/18/12-mezes-jo-tanacs-a-mindennapokhoz/


 

Sün-infó  

1. Sajnálattal búcsúzunk a harmadik osztálytól, de egyben örülünk is, mert 

megyünk negyedikbe és még több tudást veszünk birtokba.  

2. Már alig várjuk, hogy találkozzunk! Sajnos a helyzet miatt nem lehet, de 

reméljük, hogy a negyedik osztályt az iskolában kezdhetjük a tanító nénivel és 

a tanárainkkal, a barátokkal, osztálytársakkal. (Fanny)  

 

Sün- poén  

Három kicsi süni eltéved az erdőben, rájuk esteledik és az eső is elered. Megsajnálja őket a jó 

tündér. 

 -Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz, első sünike? 

 -Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék!  

Otthon terem.  

-Mit kívánsz, második sünike?  

-Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Ő is 

otthon terem.  

-És te, harmadik sünike, mit kívánsz?  

-Én is rettentően fázom, nagyon magányos vagyok, bárcsak itt 

lennének a testvérkéim! (Nimród) 

A nyuszika ül a bokor alatt és reszeli  a 

körmét. Arra megy a róka: 

- Nyuszika, nyuszika mit csinálsz? 

- Reszelem a körmöm és megverem az oroszlánt. 

 Arra megy a farkas: 

- Nyuszika, nyuszika mit csinálsz? 

- Reszelem a körmöm és megverem az oroszlánt. 

Arra megy az oroszlán: 

- Nyuszika, nyuszika mit csinálsz? 

- Reszelem a körmöm és butaságokat beszélek. 

(Bence) 
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