
 
 

 

 



Viola és barátai 

13. fejezet 

Ti el tudjátok képzelni? 13. FEJEZET!!! De térjünk a lényegre. 

Emlékeztek még arra, hogy a falu apraja-nagyja elment Trelawney-hez?! 

Meg arra, hogy új vezért akartak választani?! Na, most onnan folytatjuk... 

- Mit mondasz Trelawney? – kérdezte Cápali. 

- Nem hiszem, hogy nektek új vezér kell. – felelte – Nektek türelem kell. 

- Minek nekünk türelem? – vágott a szavába Foltos. 

- Először hallgass meg! – ripakodott rá Trelawney. – Tehát, ahogy mondtam, 

nektek türelem kell, mert nem tudtok várni. Lehet, hogy Viola holnapra 

visszaér. Ha meg nem, akkor nem kell rögtön új vezért válasszatok- 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! 

- MI TÖRTÉNT TRELAWNEY!? 

- Egy látomás... A faluról... Meg fogják támadni... 

- Mikor? – kérdezte aggódva Cápali. 

- 2 nap múlva... 

- Akkor indulnunk kell! Viszlát Trelawney! – mondták. 

- Viszlát! 

Mikor már leértek az Álmok hegyén (a hegy a legnagyobb álmodat 

mutatja, így csábít lefelé), Trelawney így szólt: 

- Tudom, hogy van itt valaki! Gyere elő! 

- Elkaptál, Trelawney... vagy mondjam úgy, hogy nővérem? – Trelawney 

megdermett. 

- Mit keresel te itt? Mit akarsz? 

- Hallottam, hogy megtudtad a támadásom idejét, ezért el kell halasszam... de 

nem hagyhatom, hogy megint elmondd nekik. EZÉRT MOST VELEM JÖSSZ! 

Elsötétült minden. Mikor Trelawney felébredt, egy sötét barlangban 

találta magát. Hol vagyok? Mit keresek én itt? Egyáltalán, hogyan kerültem 

ide? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések cikáztak a fejében. 

Vajon ki rabolta el Trelawney-t? Mi szüksége van annak az embernek rá? 

A következő részben kiderül! (Eszter)     



 

Utazás a Csoki bolygóora 

 

  Egyszer elhívtam az osztályt egy külön utazásra a Csoki 

bolygóra. Reméltem, hogy mindenkinek tetszeni fog.  

  Ez a bolygó nagyon messze van, a Pluton túl. Azért nem 

fedezték fel még eddig, mert barna és már alig éri a Nap fénye. Az a 

baj, hogy ott hideg van, ezért sok téli cuccot kell magunkkal vinnünk. 

  Az út is nagyon hosszú. Oda-vissza 70 év. Sok ennivalót viszünk, 

meg felnőtt ruhákat, mert közben megnövünk. Üzemanyag nem kell, 

mert a napszél hajtja az űrhajót. Visszafele feltöltjük a tankot csokival.  

  Az ötlet mindenkinek tetszett. Az iskolát megoldjuk online, a 

munkát home office-szal, és nyugdíjasok leszünk, mire hazajövünk. 

  Most pályázatot írunk, hogy megnyerjük a pénzt az űrhajóra. 

 (Enikő) 

 

  

Utazási tervek a Szaturnuszra   

  Elhatároztam, hogy elmegyek a Szaturnuszra. Mivel ez egy 

gázbolygó, nem fogok tudni leparkolni rajta a rakétával. Nem baj, mert 

úgysem egy normális rakétával megyek, hanem egy hátirakétával, 

amit fel tudsz tenni a hátadra. 

Vettem 100 csomagnyi üzemanyagot, 50-et, hogy 

meglátogassam, 50-et, hogy visszafele is elég legyen.  

Be fogom bizonyítani, hogy a gyűrűje aszteroidákból és lebegő 

kavicsokból áll. Ha igazam van, akkor biztos nagyon közel állnak 

egymáshoz, hiszen messziről úgy látszik, mintha egy darab lenne. 

Drukkoljatok, hogy eljussak oda! (Csaba) 

 

 

 

 



 

 Süntudomány 

A váradi székesegyház 

 

 Szent László alapította az első székesegyházat, de az már ne létezik. A 

jelenlegi székesegyház előtt a Szent László templom töltötte be ezt  a 

szerepet. A mostanit 280 évvel ezelőtt kezdték építeni, majdnem egyszerre a 

püspöki palotával.  

Mindkét épület az akkor divatos barokk stílusban épült. A nagy orgonát 

Mária Terézia császárnő adományozta a templomnak. A benne látható 

festmények egyidősek a templommal. (Réka)  

 

                         

  

       

 



      

Sün-infó 

1. Felelevenítettük a balázsolás néphagyományát az ovisokkal.  

2. Nagyon örül mindenki, hogy végre lehet iskolába menni. 

3. Február 12-én farsangoztunk. Rengeteg verseny volt, mint például: 

pattogatott kukorica evés, lufipukkasztás kakasviadallal, célbalövéssel, 

lufival táncolás. A legjobbak 

oklevelet is kaptak. Az első 

helyezettek, akiket az osztály 

szavazott meg: Fanny és Gézu. 

Nagyon ötletes jelmezekkel 

mutatkoztunk be. Tánc-, illetve 

tornabemutatót is tartottunk. 

(Rebeka) 

 

 

 Sün- poén  

 

Kisfiú készül az idei farsangra: 

- Apa! Apa! Én idén sírnak szeretnék öltözni. 

- Na, de kisfiam, tavaly lánynak öltöztél. 

- Tudom, apa! De idén sír szeretnék lenni. 

- Na, de kisfiam! Bolond, aki sír egy lány után. 

(Denisza) 
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