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Schöne Lieder, warme Worte – wir 

haben Freude geschenkt 

 

 

 

 

 

 

Schlittschuhlaufen macht immer Spaß! 

 

 

 

 

 

 

Spiegelei auf dem Brot! – kreative 

Kostüme, tolle Faschingsparty 
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Nachrichten/Híreink 

Sportnap az iskolában 

December 7-én, szombaton iskolába mentünk, mert 

sportnap volt. Gaál Andrea tartotta a bemelegítést. Miután 

megmozgattuk az izmainkat, elmentünk társasozni, ott 

sakkoztunk és más játékokkal is játszottunk. Miután 

visszaértünk, a dobverős edzés következett. Végül Bajai 

Attilával tornáztunk. Az alsósoknak december 14-én volt a 

sportnap, hasonló programokkal. 

Gáspár Alma 6.c 

  

Theater in der Schule 

Im Dezember 2019 haben die 

Schüler der Unterstufe zwei 

deutschsprachige Theaterstücke 

angesehen: „Tiere an der Krippe” 

und „Die fürchterlichen Fünf”. Die 

Stücke wurden in der Aula des 

Gymnasiums aufgeführt. Es wurde 

viel gelacht und geklatscht. 

 

Schwabenball 

Am 1. Februar 2020 hat der traditionelle Schwabenball im 

Ungarndeutschen Bildungszentrum stattgefunden. Die 

Tanzgruppen des UBZ haben den Ball eröffnet. Das Motto des 

diesjährigen Balles hieß: „Wir Schwaben in der Batschka”. Die 

Chroreographien stellten die Pädagogen der Institution 

zusammen.  Für die Begleitung sorgte Josef Emmert. 

 

 

Utazó planetárium 

2020. február 24-én az óvodások és az alós tagozatos diákok 

planetáriumi előadáson vehettek részt. A felfújható, óriási 

iglura hasonlító mini planetáriumban a gyerekek a 

korosztályuknak megfelelő előadások keretében 

ismerkedhettek meg a csillagok és a távcsövek titkaival. 
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Ha tél, akkor korcsolyázás! A 3.b-sek idén is birtokba vették a jégpályát. 

A korcsolyázás 

Egyik nap megtudtuk, hogy korcsolyázni megyünk. Az én anyukám elvitt bennünket, és még 

sok más anyuka és apuka, meg nagypapa jelentkezett. Bálint, Linett és én egy autóban 

ültünk. Nagyon jót nevettünk. Az én anyukám megengedte, hogy amíg a többiek ideérnek, 

addig mi játsszunk a fűben. Amikor odaért mindenki, akkor bementünk, felöltöztünk, majd 

bementünk a pályára. Én nem tudok korcsolyázni, de a Kincső, a Jázmin és, a Panka sokat 

segített és így már egy kicsit jobban tudtam korcsolyázni. 

Veréb Viktória 3.b 
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A  4.a osztályos gyerekek mint minden évben, idén is ellátogattak karácsonykor a 

Cédrus idősek otthonának két nappali intézményébe. 

 

Karácsony az idősek otthonában  

Két decemberi napon (17-én és 18-án) szerepelni mentünk az idősekhez. Reggel megtartottuk az 

első két tanórát, és jöttek a szülők, mivel ők vittek minket el az otthonba. Minden szülőhöz kerültek 

gyerekek, de volt, aki az iskola kisbuszával ment. A szereplés jól sikerült. Volt, aki meghatódott. 

Visszamentünk az iskolába. Nagyon jó volt minden és remélem, hogy anyák napján is megyünk.                        

Husti Csanád 4.a      

 

Az idősek otthona 

Egy decemberi napon, szerdán izgatottan ébredtem. Akkor jutott eszembe, hogy elmegyünk 
az idősek otthonába. Gyorsan elővettem azt a ruhát, amiben majd szerepelni fogok. Beértünk 
az iskolába. Az első és a második óránk meg lett tartva, a harmadikban indultunk el. Az öregek 
már vártak ránk. Átöltöztünk, és már kezdődött is a műsor.  Először a fenyőfás jelenettel 
kezdtünk. Aztán jött a TNT Fehér karácsony, majd a magyar versek.  Attila, Ági, Csanád, Letti 
és Márk mondták a verseket. Következett a német dal. Megtapsoltak minket, mikor vége lett a 
műsornak. Adtunk az időseknek gipszfigurákat, és ők is adtak nekünk kis ajándékokat.  Otthon 
boldogan meséltük el, hogy milyen ügyesek voltunk. 

Szeredi Blanka, Kelemen Ágnes 4.a  
 

A szeretet ünnepe 

Egyik szerdán elindultunk az idősek otthonába egy karácsonyi kis előadással. Az elején egy jelenet volt, 

amiben karácsonyfák, angyalok és hótündérek szerepeltek. Utána a Fehér karácsonyt énekeltük. Majd 

akik nem szerepeltek a jelenetben, azok magyar 

verseket mondtak. Aztán egy német dal jött.  A dal 

után kis gipszfigurákat osztottunk az időseknek. Ők 

megkínáltak minket teával. Végül visszamentünk az 

iskolába és pihentünk, mivel oda-vissza gyalog 

mentünk és kifáradtunk. Előző nap is voltunk egy 

másik otthonban, és ott is nagyon jól teljesítettünk. 

Én kedden nagyon féltem, hogy nehogy elrontsam a 

szövegemet, de sikerült, úgyhogy szerdán már nem 

izgultam. Aztán csütörtökön újra előadtuk az 

előadást, csak most a szülőknek. Én nem vagyok 

izgulós, de ez most furcsa volt. Igazából jól éreztem 

magam és a séta közben vicceket meséltem Blankának. 

Hollósi Panna 4. a 
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Weihnachten im Altersheim 

Wir werden in jedem Jahr ins Altersheim eingeladen, deshalb sind wir auch jetzt gegangen, um aufzutreten. Wir sind von 

der Schule in das Heim gelaufen, wo wir unser Weihnachtsprogramm für die Alten vorgeführt haben. Das erste war ein 

Theaterstück. Im Theaterstück sind viele Kinder aufgetreten. Der zweite Programmteil war ein berühmtes, ungarisches 

Lied: „Fehér karácsony“ („Weiße Weihnachten”) von der Band TNT. Danach haben wir ungarische Gedichte vorgetragen. 

Zuletzt kam das deutsche Lied „Es schneit“. Wir haben die Alten beschenkt, wir hatten ihnen Gipsfiguren gebastelt. Auch 

wir haben von ihnen kleine Geschenke bekommen, und sie haben uns bewirtet. Uns war es lieb, dass wir im Heim waren, 

und wir haben es so gesehen, dass auch die alten Leute froh waren. 

Csaba Csubák, Attila Tamás 4.a 

Das Altersheim 

Wir gehen in jedem Jahr in das Altersheim, in diesem Jahr war es auch so. Wir haben ein kleines 

Programm vorgeführt. Wir haben „Fehér karácsony“ („Weiße Weihnachten”) von TNT gesungen und 

ungarische und deutsche Gedichte rezitiert. Als das Programm zu Ende war, haben viele Leute 

geweint, mehrere waren gerührt. Wir haben auch den Alten Geschenke gegeben. Sie haben uns 

Leckereinen und Tee angeboten. Meiner Meinung nach war alles gut. 

Márk Mrekva 4.a 

Frohe alte Leute 

Am Morgen des 17. und 18. 12. 2019 haben wir die Alten besucht. Sie haben schon im Heim auf 

uns gewartet. Während des Programms waren einige gerührt, sie haben auch geweint. Wir 

waren sehr aufgeregt. Die Alten haben uns nach dem Programm bewirtet, und sie haben auch 

Geschenke selbst gemacht. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, den Tag der Alten 

aufzuheitern. 

Dániel Suba, Martin Rutterschmidt 4.a                                                                                                                 
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Tutanhamon kiállítás 
 
2020. január 31-én mi, az 5. évfolyamosok és néhány 6. osztályos tanuló Budapestre utaztunk, hogy megnézzük 

a Tutanhamon fáraó sírját bemutató kiállítást. Először 
megmutatták egy makettben, hogy nézett ki a 
sírkamra. Aztán beültünk egy moziba és megnéztük azt, 
hogy tárták fel Tutanhamon sírját. Azt is láthattuk, hogy 
nézett ki a sírkamra, s hogy milyen volt a fáraó maszkja, 
ami elvileg nem is neki készült. Ezután a szarkofágot is 
megnéztük. A mumifikálás hetven napig tartott. 
Érdekes volt megtudni, hogy régen múmiák porát 
gyógyszerként is használták.  A képek és szobrok 
alapján elképzelhettük, hogy hogyan nézett ki 
Tutanhamon. Még azt is láttuk, hogy milyen kocsival 
jártak és hogy milyen volt a fáraó trónja és a saruja. 
Nagyon jó és érdekes volt ez a kiállítás. 

Tiralla Péter Pál 5.c 

2020. január 31-én az 5. évfolyam Budapestre utazott, hogy megnézzék a Tutanhamon 

kiállítást. Pár hatodikos is velünk tartott jutalomból. Az út 3 óra volt. Mikor a busz 

megérkezett a kiállításhoz, mindenki izgatottan várta, hogy a kiállítás elkezdődjön. 

Amikor ez a pillanat eljött, a társaság két csoportra oszlott. Az első máris elindult, 

hogy megpillantsa ezt a nem mindennapi kiállítást. Amikor ők végeztek, jöhetett a második 

csoport, hogy ők is szemügyre vehessék Tutanhamont és kincseit. A kiállítás nagyon jó és 

izgalmas volt, megérte eljönni. Remélem, máskor is lesz még ilyen jó kirándulásunk. 

Kovács –Wolfárt Ákos 5.a 

 

Január végén az 5. évfolyam Budapestre kirándult a 

Tutanhamon kiállításra. A kiállítás egy 18 éves fáraóról 

szólt. Ő Egyiptom királya volt sok ezer évvel ezelőtt. Egy 

brit régész, Howard Carter fedezte fel, hogy hol temették 

el. A fontos felfedezésről a kiállítás elején mutattak be 

egy rövid dokumentumfilmet. Utána megnézhettük a 

teljes kincseskamrákat. Lenyűgöző volt, mert minden 

színtiszta aranyból készült: a három koporsója, az 

amforák, a használati tárgyak, melyeket mellé temettek. 

Még az arany harci kocsiját is beépítették a hatalmas 

sírba!  

A kiállításon sok érdekességet tudtunk meg a fáraó, 

Tutanhamon hétköznapjairól. Utána szuveníreket 

vásárolhattunk. Nagyon tetszett ez a szép nap!  

Pusztai Ákos 5.b  
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Besuch in der Tutanchamun-Ausstellung 

Ich bin mit einer Schulgruppe am 31. Januar nach Budapest gefahren. Wir haben einen Schulausflug 

gemacht und die Ausstellung von Tutanchamun besichtigt.  

Die Fahrt von Baja bis Budapest dauerte 3 Stunden lang und das war ein bisschen langweilig. Aber 

die Ausstellung!  

Tutanchamun war ein Herrscher in Ägypten und die Sachen aus seinem Grab konnten wir uns hier 

anschauen. In einem Raum war sein Sarkophag. Das war sehr interessant, es hatte 3 Särge.  Alles war 

sehr schön mit Gold verziert. Wir haben von der Fremdenführerin sehr viele interessante 

Informationen gehört, dass z. B. diese Grabstätte nicht Tutanchamun gehörte, weil sie zu klein war. 

Die Maske, die auch sehr schön war, gehörte ursprünglich auch nicht ihm. Wir haben noch viele 

Geschichten über ihn gehört und in verschiedenen Räumen viele alte Gegenstände gesehen: 

Skulpturen, Stühle, Wagen, Gefäße und noch einen Film über Tutanchamun.  

Diese Ausstellung war ein schönes Erlebnis!  

Levente Szentgyörgyi 6. c 

 

Am Freitag (31. Januar 2020) hat der 5. Jahrgang die Tutanchamun-Ausstellung in Budapest besucht. Die 

Geschichtslehrerinnen kamen mit. Wir sind mit dem Bus gefahren. Zuerst haben sie uns einen Kurzfilm gezeigt, woher 

wir wissen, wie das Grab von dem Pharao Tutanchamun gefunden ist. Dann schauten wir uns die Schatzkammer an. Sie 

zeigten uns auch die Totenmaske und den Thron von Tutanchamun. Alles war aus purem Gold!  

Der Pharao, also der König von Ägypten starb mit 18 Jahren. Niemand hat mit seinem Tod gerechnet, also bekam er die 

Totenmaske seiner Mutter, Nefertiti.  

Am Ende des Ausstellungs könnten wir Souvenirs kaufen und basteln.  

Ich finde, dass die Austellung super interessant war! Man kann mehr davon lernen, als man denkt. Ich empfehle sie euch!   

Narin Cevik 5.b 
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Fasching 
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Hogy milyen is lesz egy iskola a jövőben? A 4.a-s gyerekek szerint 

pont ilyen: 

Egy nap elképzeltem, hogy milyen lehet a jövő iskolája.  

 A falak mintáját a diákok választanák, és nem lenne sok szabály. Ujjlenyomattal 

lehetne belépni vagy arcfelismerővel. Ez egy gyors folyamat lenne és csoportosan is 

felismerné az embereket. Az aulában nem működne a gravitáció. A tanórát el lehet 

dönteni, hogy mi legyen és a tanárt is, hogy ki tartsa. A sportcsarnokban minden játékra külön pálya 

lenne, foci, kosár, kézi akár kidobó is. A menzán ételnyomtató működne, ami bármit ki tudna 

nyomtatni. Takarítónő nem kellene, mert a technika mindent megold. Ha vége az iskolának, a 

gyerekek és a felnőttek teleportálással mehetnének haza, vagy ahova szeretnének. Mindenki 

eldönthetné, milyen és melyik osztályba megy. A gyerekek eldönthetik, hogy mi legyen: dülöngélő 

szék, laptop, digitábla és mindenféle új generációs dolog. Az ülésrendet a gyerekek dönthetik el, ha 

olyan lesz. Ha most is már ilyen lenne az iskola, örülne majdnem mindenki neki. De sok minden nincs 

feltalálva és van ami igen, de a csodákra várni kell. 

Husti Csanád 4.a 

 

A jövő iskolájában nem lesz tanár, hanem hangszóró vagy valami még modernebb készülék. Repülő autókkal 

fognak jönni iskolába, ami úgy néz ki, mint egy óriás drón. Nem lehet majd krétával írni a táblára, hanem 

inkább digitális tábla lesz és arra tollal kell írni. Meg persze robotok fogják majd az ételt az ebédlőben 

kiosztani. Minden gyerek tablet gépet kap az asztalára. Később kezdődnek az órák, csak sport van 

délutánként. A tanulók robotokat fognak tervezni. Nem lesz magatartás és szorgalom értékelés. 

Mrekva Márk 4. a 

 
Ha azt hallom, hogy iskola, mindig arra gondolok, vajon ha gyerekem lesz, neki milyen lesz az iskola. 

Ha belépünk, olyan ajtók lesznek, mint például a Lidl-ben. Az osztályok óriásiak lennének és a digitábla 

az ebédlőben is ott lenne, hogy ne legyen akkora a hangzavar. A wc-ben 6 wc is lenne, hogy ne 

legyen akkora a sor. Matek, német, nyelvtan stb. nem lenne, csak tesi, rajz, tánc, hittan, ének és 

technika. A környezetre nagyon vigyáznánk, mindent újrahasznosítanánk, az egész iskolát napelemek 

látnák el energiával. Az osztálytermekben függőágyak, babzsákok és nagy szőnyegek lennének. 

Minden emeletről csúszda vinne le az udvarra. Az udvaron egy nagy medence lenne, ahol az úszásórát 

Hosszú Katinka tartaná. Állatkert is lenne, ahol a diákok tartanák el az állatokat. A medence mellett egy 

csúszdapark lenne, ahol szauna, sószoba és gőzkabin volna. Az Ulmer Schachtel egy külön tóban 

úszna. Ebben a tóban rengeteg hal élne: ponty, csuka, kecsege, harcsa, tükörponty. Feri bácsi minden 

nap itt fogná ki a friss halat és nagy bográcsokban főzné a halászlét. A gyerekek is horgászhatnának 

a tóban, és csak akkor vihetnék haza a halat, ha megmondják, mit fogtak. A rajzórán a szabadban 

lennénk, és ott festenénk. Fülöp Szilvia lenne a rajztanár. A tesiórán kézilabdáznánk 

és a Veszprém edzője, David Davis tartaná az órát, Mikler Roland pedig a 

kapusedzést. Minden osztálynak külön tornacsarnoka lenne. A hittanórákat a római 

pápa tartaná. Az énekórát Simon Boglárka tartaná, de ha a színházban lenne dolga, 

akkor Vera néni. Réka néni a táncot tartaná egy külön iskolai táncteremben és minden 

órán a Juhász zenekar zenélne nekünk. Én szívesen járnék ebbe az iskolába. 

Hollósi Panni 4.a   
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 Schule in der Zukunft 

Die Schule würde Süveges-Schule heißen. Im Gebäude wäre ein großer Flur, wo die 

Kinder ihre Schränke hätten. Auf dem Flur wären noch einige Klassenzimmer und 

zwei Lifte, mit denen wir fahren könnten. Die Aufgaben würden wir auf den 

Computern schreiben, es wären keine Bücher. Die Kinder und die Klassenleiterinnen 

hätten eine Facebook-Gruppe. Die Schüler müssten keine Schultaschen tragen, sie 

hätten nur zu Hause einige Bücher, da das Lesen sehr wichtig für alle ist. Jede Klasse 

würde zwei Roboter haben, die würden die Lehrerinnen vertreten. Sie könnten auch beim Lernen helfen. 

Im zweiten Flur würden noch 5 oder 6 Klassenzimmer sein. Dort würde auch der Speisesaal sein, wo 

Roboter das Essen servieren würden. Das, worüber ich geschrieben habe ist nur Technik, daneben wäre 

auch ein großer Hof, wo viele Bäume und schöne Spielplätze wären. Drei Bänke würden den Hof 

verschönern, wo man auch Stunden halten könnte. Es wären auch süße Kleintiere dort, wie z.B.: Hasen, 

Schildkröten, Katzen und viele andere Tiere. In dieser Schule wären Wohlstand und emsiges Lernen eine 

Einheit. Das sind meine Gedanken. 

Letti Süveges 4.a 

Die zukünftige Schule wird schweben. Die Schüler sollen nur 5 Klassen absolvieren. Jeder Schüler 

wird mit einem Tablet arbeiten. In der Sportstunde werden die Kinder machen, was sie wollen. Ich 

möchte Basketball spielen. Maximal 5 Kinder werden eine Klasse besuchen. In der Sporthalle 

werden ein Basketballfeld, ein Schwimmbecken und eine Laufbahn sein, worauf das Laufen wie auf 

Gelee wäre. Das Klassenzimmer wird 30 Meter mal 30 Meter sein. Man wird alle Speisen und 

Getränke kostenlos bekommen. Jede Klasse wird ein Glücksschwein haben. Die Stunden werden 10 

Minuten, die Pausen 35 Minuten lang dauern. Die Fächer werden Sport, Ethik und Tanz sein. Man 

wird um 9 Uhr nach Hause gehen dürfen. Es wird keine Hausaufgaben und keine Aufgaben, also 

auch keine Tests geben. Ein jedes Kind wird seinen eigenen Computer haben. Während der Stunde 

dürfen die Kinder im Internet surfen, wenn sie etwas suchen. Die Jause werden sie um 8:10 

bekommen, das Mittagessen um 8:30. Es werden nur 2 Schultage in der Woche sein, so bleiben 5 

schulfreie Tage. Die Herbstferien werden 2 Monate, die Winterferien 6 Wochen, die Osterferien 

5 Wochen lang dauern. Die Sommerferien bleiben die gleichen. Ich würde gerne diese Schule 

besuchen. 

Dániel Suba 4.a  

Ha én felnőtt leszek 

Ha én felnőtt leszek, az biztos, hogy teniszbajnok leszek. Mikor már öreg leszek, akkor lesz 
ám az igazi! Én parancsolok a gyerekemnek! De néha majd visszaemlékszem a 
gyerekkoromra. Szép lesz majd visszaemlékezni a gyönyörű évekre! Még egyik vágyam az, 
hogy elmenjek Tokióba. S mikor meghalok, remélem büszkén fognak emlékezni rám. 

Bátyity Bodó András 3.a 

 

 

 

                                                                                                              Bátyity Bodó András rajza 
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      Versenyek/Wettbewerbe 

Helyesírási verseny  

2020. január 20-án rendeztük meg a helyesírási versenyt a 3. és 4. évfolyamos diákok számára. A két 

évfolyamból összesen 35 tanuló mérte össze tudását (18 harmadikos és 17 negyedikes).  A résztvevők 

apró ajándékot, a helyezettek könyvjutalmat és oklevelet kaptak. A könyvjutalmak átadására 2020. 

február 14-én került sor az aulában. Szervezők: Földváriné Berberovics Judit és Hortiné Nagy Réka 

Helyezettek:   

3. évfolyam:  

I. Perity Péter 3.c 

II. Ikotics Kincső Napsugár 3.b 

III. Kovács-Wolfárt virág 3.a 

Különdíj: Banga Benedek 3.a 

 

4. évfolyam: 

I. Szeredi Blanka 4.a 

II. Makaji Rebeka 4.c 

III. Sima Panka 4.b 

Különdíj: Markó Léna 4.a  

 

 

 

 

 

 

 

 
A helyezettek és a szervezők 

Német nyelvű szavalóverseny (3-4. évfolyam) 

2020. március 9-én, hétfőn délután rendeztük meg 3. és 4. évfolyamos diákjaink számára a német nyelvű 

szavalóversenyt. Iskolánk 17 diákja mérettette meg magát a versenyen. A gyerekek szépen felkészültek, 

öröm volt hallgatni a szebbnél szebb verseket. 

Szervezők: Galántháné Szabó Nóra, Nagyné Kiss 

Valéria 

 

Helyezettek: 

I. Rutterschmidt Martin 4.a 

II. Vuity Márton 3.c 

III. Rudolf Bálint 3.b 

Különdíj: Jakab Rebeka 4.b, Sáricz Viktória 4.b 

 

 

A helyezettek és a zsűri 
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Német nyelvű szavalóverseny (1-2. évfolyam) 

Március 11-én került megrendezésre iskolánkban az 1-2. osztályosok német nyelvű 

szavalóversenye. A két évfolyamból összesen 18 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A 

helyezettek 1-1 német nyelvű könyvvel lettek gazdagabbak. A résztvevő gyerekeknek 

fájdalomdíj gyanánt apró ajándékkal kedveskedtünk. Minden résztvevőnek gratulálunk és 

várjuk őket jövőre is egy újabb 

verssel! 

Szervező: Molnárné Tomó Krisztina 

Helyezettek: 

I. Szabó Gréta 2.a 

II. Nagy Iringó 2.b 

III. Hujber Nóra 1.b 

Különdíj: Gombkötő Dávid 1.b 

 

 

 

A helyezettek 

 

 

Matematikaverseny az alsó tagozaton 

Ebben az évben is nagy izgalommal várták a tanulók ezt a versenyt. Olyan sokan jelentkeztek, 

hogy osztályrangadót kellett rendezni. Minden osztályból 5 diák indulhatott. Érdekes 

feladatok, nehéz rejtvények voltak. Gratulálunk a győzteseknek, a felkészítő tanító néniknek és 

minden tanulónak! Szervezők: Jaksa Veronika és Földváriné Berberovics Judit 

Helyezettek (4. évfolyam): 

I. Kettner Michael Erik 4.c  

II. Makaji Rebeka 4.c  

III. Husti Csanád 4.a, Lovák Dániel 

4.b  

 

 Helyezettek (3. évfolyam): 

I. Ciosk Dávid 3.b 

II. Kovács András 3.b  

III. Molnár Amira 3.a 

Különdíj: Takács Péter 3.b  

 

A helyezettek és a szervezők 
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Mesesarok  

A veréb és az ezüstmacska  

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy király. Annak volt egy ezüstmacskája. 

Olyan fenséges macskatápot adtak neki, hogy még egy nagyobb rangú 

macska sem ehet olyat. Egyszer egy napon az ezüstmacska arra gondolt, 

milyen jó lenne megszökni a kastélyból. 

-Jaj, de jó lenne kint a szabadban lenni! 

Így is lett, az ezüstmacska kint az udvaron pihent. Ekkor észrevette, hogy 

ott csipegetett a királyi udvarban egy veréb, odalopakodott a macska, s 

azon fente a fogát, hogy megegye a verebet. A macska máris odaugrott a 

verébre s mondta: 

-Most megvagy!  

-Könyörgök, engedj el, ne egyél meg!  

 

A macska megígérte, hogy elengedi, ha a veréb meg nem jön többet a királyi udvarba. A macska elengedte. A 

veréb felröppent. A macska visszagondolt és mégis vágyott egy kis pecsenyére. Így a macska pórul járt . Ha 

a macska megette volna a verebet, lehet, hogy szerencsésebb lett volna, de legalább a veréb is máig él, míg 

meg nem halt.                         

Kovács-Wolfárt Virág 3.a 

Egy szép mesés nap! 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegényember. Annak volt egy családja, ők 
nagyon szegények voltak. A szegényember elment szerencsét próbálni. Ment-ment, mendegélt, 
amíg talált egy nagyon kicsi bogyót. Aztán hazament megmutatni a feleségének. Azt mondta 
a felesége, hogy ez csak egy kicsi bogyó. Megmutatta, hogy ez a bogyó mire képes. Rögtön 
varázsolt oda egy kastélyt, meg ennivalót, innivalót. Ha nem ment volna el az ember, akkor az 
én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége, fuss el véle! 

Sánta Abigél 3.a 

A radír és a ceruza 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ceruza és egy radír. Egy napon a ceruza 

elhatározta, hogy nem hagyja többé, hogy a radír kiradírozza, de nem akart 

hozzászólni mertfélt tőle. A ceruza leírt valamit, a radír rögtön kiradírozta. A 

ceruza elkezdett sírni, odament a radír és így szólt:  

-Miért sírsz?  

–Mert te folyton kiradírozol.  

-Ide figyelj ceruza, mi lenne, ha nem radíroznám ki többet, amit írsz?  

Erre így felelt a ceruza:  

-Jól van, köszönöm szépen!  

-Szívesen, legyünk barátok! Az én mesém is tovább tartott volna, ha a 

radíromat el nem radíroztam volna és a ceruzámat el nem faragtam volna. 

Bátyity Bodó András rajza                                                                                                      Bátyity Bodó András 3.a  
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Az életre kelő plüssmackó 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy plüssmackó. Ez a mackó még új volt az ágyban. Az egyik estén, mikor elmondta 

a mesét az anyuka a kisgyereknek, nyomban álomba is szenderült. Minden plüss életre kelt a 

mackó kivételével. Megkérdezte a játékkutya a mackót:  

-Miért nem kelsz fel? 

-Azért, mert én még új vagyok, és nem ismerem a kisfiút - felelte a mackó. 

-Szeretnéd, hogy megismertessem veled? - kérdezte a kutya. 

-Az jó lenne! – mondta a mackó. 

A kutya elmesélte, hogy jó gyerek. Szépen bánik a plüsseivel, szereti őket. 

A következő nap a mackó már beszélgetett a többi plüssel is, de a kisfiú előtt egyikük sem szólalt 

meg.  

Egy szép napon a kisfiú bevitte az iskolába a mackót és megmutatta a többieknek, de ők csak kinevették. Amikor 

hazament, elmesélte otthon, hogy hogy bántak vele a többiek. Az anyukája megnyugtatta őt: 

-Lehet, hogy ma kinevettek, de mondd meg nekik, hogy ez a maci életre is tud kelni. A kisfiú dülledt szemekkel figyelt 

anyukájára, majd a mackó hirtelen megszólalt: 

-Csak vigyázz rám holnap, nehogy elvegyenek tőled! 

-Nagyon fogok rád vigyázni, Macikám! - felelt boldogan, majd megölelte. 

Már várta a másnapot a kisfiú, hogy megmutassa, mire képes a plüsse. Reggel elmesélte az osztályban, milyen is ez a 

mackó. A gyerekek tátott szájjal nézték a macit és a kisfiút. A mackó körbement és bemutatkozott a többieknek. A 

történtek után mindenki csodálta őket, nem bántották őt soha többé, mindenki szerette és játszott vele. 

 

Szakál László 3.a 

 

A madár és a cica 

Egyszer volt hol nem volt, volt egy rét. Ezen a réten csipegetett egy madár, éppen arra járt egy 

macska. A macska észrevette a kis madarat. Már régóta fente a fogát egy ilyen finom falatra. 

Csendben odalopakodott és rávette magát. A madárka könyörgött, hogy engedje el. Azt ígérte, hogy 

hoz egy jobb falatot. A buta macska hitt neki és elengedte. A madár gyorsan felröppent és a buta 

macska pórul járt. 

Puhl Olivér 3.a 
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Versek 

 

 

Téli este 

 

Susog az erdő, 

Susognak a fák, 

Közöttük a szellő süvítget át.  

Potyog a hó, 

s a házban melegít 

a kandalló. 

Előtte ül egy cica 

és azt kiáltja: 

-Gyertek Karcsi és Ica! 

Megjött a nagyszakállú 

az ajándékkal, 

gyertek, jöhettek 

anyáékkal! 

Szalad anya, apa, 

Karcsi, Ica. 

Mit kiabál ez a cica? 

Odaérnek és szemük-szájuk 

eláll a csodálkozástól, 

elfeledkeztek az ajándékozásról. 

Gyorsan meg is nézik, mi van benne, 

kicsomagolja Karcsi s megkóstolja… 

-Azta, mintha valami csoki lenne! 

Anya is megnézi övét 

s meglátja álmai övét. 

Apa is belenéz. 

-Tyű, ez egy finom fajta méz! 

Utolsónak nézte Ica: 

-Űh, ez egy óriás plüss katica! 

Boldog már a család minden tagja. 

Ilyen volt náluk a Mikulás napja. 

Garami Maja 4.c 
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Viccek 

- Mama, az iskolában azt mondták, hogy állandóan hazudok! 

- De Pistike, te még nem is jársz iskolába! 
 

- Nálatok nincs ébresztőóra? - kérdezi a tanár az elkéső tanulótól. 

- De van, csak mindig olyankor csörög, amikor én még alszom. 

 

Matematikatanár a gyerekhez: 
- Pistike, mennyi 2000+3650? 
- 6000. 
- Ki tanította ezt neked ezt a butaságot? 
- Az apukám. 
- És mi a te apád? 
- Pincér. 
 

Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az anyja: 

- Milyen lett a bizonyítványod? 

- Katonás! 

- Az meg milyen? 

- 1, 2, 1, 2, 1, 2.                                              

gyűjtötte: Gáspár Alma 6.c, Tamás Attila 4.a  

_______________________________________________________________________________________ 

Witze 

-Was hat vier Beine und kann fliegen? 
-Zwei Vögel. 
 
Patient: Ich bin so nervös. Das ist meine erste 

Operation. 

Doktor: Keine Sorge, meine auch. 

 

-Welchen Tee sollte man besser nicht trinken? 

-TNT. 

 

Der weltweit kürzeste Witz: 

-Holzeisenbahn. 

 

gesammelt von Csaba Csubák 4.a 
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Rejtvény 

1. Egy tavaszi ünnep 

2. A nyúl másképpen 

3. Növény része (zöld) 

4. Egy tavaszi virág és egy női név 

5. A kicsi rokon értelmű szava 

6. Egy tavaszi hónap 

7. Egy tavaszi madár  

 

készítette: Hornyák Lili 6.c 
Rätsel 

Suche die Wörter. 

 

SONNE, BLUMEN, KINDER, 

OSTERN, EIER, VÖGEL 

 

 

von Martin Rutterschmidt 4.a 

Riddle 

 
Find the english words! 
 

 
 
EASTER, BUNNY, EGG, EGGHUNT, EASTEREGG, 
FLOWER 
 

by: Attila Csanádi 6.c 

 

S W Ä E V O R B 

ß O I S S E L V 

Ö E N T D U G Ö 

R P E N M Ä T G 

A R I E E D A E 

N E N Z I O ß L 


