
 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

9. fejezet 

 

  Újra itt a „Viola és barátai”! Hol is tartottunk? Ja, igen! 

 Mikor beértek Liza házába, eltátották a szájukat. Az egész ház tele volt 

növényekkel. Úgy nézett ki, mint egy dzsungel. 

- Gyönyörű házban élsz! – mondta P. Viola. 

- Köszönöm! – mondta Liza. – Na akkor szeretnétek hallani a szörny 

legendáját? – kérdezte Liza. 

- Kezd már! – mondta türelmetlenül Zsiru. 

- Egyszer, réges régen, volt egy barátságos medve. Mindenki a barátja volt és 

mindig megbocsátott mindenkinek. Egy alkalommal, mikor szedret szedett, 

találkozott egy idős emberrel. A medve felajánlotta, hogy segít felpakolni a fát a 

szekérre. Mikor végeztek, az idős emer felesége, aki  a fák lombjai közül bújt elő,  

jutalmul jósolt a medvének. Azt mondta: „Minden teliholdkor átváltozol egy vad 

szörnyeteggé. Az egyetlen aki segíthet rajtad az utódod lesz. De ő nem fog tudni róla, 

hogy te egy szörny vagy!” A medve nagyon megijedt. Nem szerette volna, ha valakinek 

is bántódása esne. Ígyhát berohant az erdőbe, hogy senki se találja meg. Azóta se 

hallottak róla... – fejezte be Liza drámaian. 

- Akkor ez azt jelenti, hogy a szörny ebben az erdőben jár és csak arra vár, 

hogy bekaphasson minket!? – kérdezte aggódó arccal P. Viola. 

- Reméljük, hogy nem pont ránk vadászik... – kezdett aggódni Zsiru is. 

Viola csak hümmögött. Nagyon mélyen a gondolataiba merült. Egy csomó kérdés 

cikázott a fejében. Először is, ki átkozta el a medvét? Másodszor, vajon ki lehet a 

medve utódja? 

- Ugye, Viola? Viola? VIOLAAA!? – kiáltotta Zsiru. – Itt vagy? 

- I-i-igen. – mondta Viola. – Csak elgondolkoztam... De mit is mondtál? 

- Azt, hogy mivel már sötét van és egyikünk se szeretne szörnyeleség lenni... 

- TÉRJ MÁR A LÉNYEGRE! – kiáltotta az immár füstölgő P. Viola. 

- OK... – mondta meglepetten Zsiru. – Na szóval, arra gondoltunk, hogy itt 

aludhatnánk. Mit szólsz? 

- Hááát... Nem is tudom... 

- Kérlek! – vette elő P. Viola a könyörgő kutyaszemeket. 

- Na jó. De csak azért, mert én is fáradt vagyok. 

Találkozunk a következő részben!  (Eszter) 

 

 



  A Gyulai vár  

 

     A Gyulai vár az egyik legszebb és az egyik legmagasabb vár.  

    A Gyulai vár az egykori Magyar Királyság alföldi vidékeinek egyetlen épen 

megmaradt gótikus téglavára, amely a 16. századtól meghatározó végvára volt az 

országnak. Békés megyében, Gyula belvárosában áll. A Gyulai vár magassága 90 m, és 

a 14-15. században épült. 

    Szerencsére én is láthattam a gyönyörű várat. A várlátogatásnál bemutatták a 

régi kínzó eszközöket, a hálószobákat, és a régi kovács műhelyt, ahol készítettek 

patkókat és szívecskéket, amibe belevésték a nevünk kezdő betűit. 

     A Gyulai vár nagyon szép, ezért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ha tehetik 

látogassák meg. (Fanny) 

 

 

 

 



Süntudomány 

A fám 

Sziasztok! Réka vagyok. Timivel, a püspöki palota kertész lányával ültettünk egy 

ginkobiloba fát, más néven páfrányfenyőt. Ennek a fának legyező alakú levelei vannak. 

Ez a fafajta a dinók korából származik. A fa szaporodásához fiú és lány fa kell. 

Az ilyen növényeket kétneműnek hívjuk. Az én fám lány nemű. A fa velem egyidős, 

tíz éves, mint én.  

Kaptam egy oklevelet a püspök úrtól, amiért elültettem és gondozom a fát. 

(Réka) 

           

 

Sün-infó 

- Egy pár hete kezdődött meg az iskola. Az iskola első napján mindenki izgatottan 

ült be a saját padjába. Megkaptuk a könyveket és el is kezdtünk dolgozni. Még nem 

lehet tudni, hogy online lesz-e később a tanulás vagy normálisan. Nagyon reméljük, 

hogy rendszeresen kell járni továbbra is az iskolába ! (Rebeka) 

 

Sün- poén  

- Hogy hívják az éhes bálnát? 

- ??? 

- Zabálna. (Csaba) 
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