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Beköszöntő
Szeretettel köszöntjük régi olvasóit a Kikeletnek és azokat is, akik most forgatják először
lapjait! Nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá ennek az új lapszámnak, hiszen megújult a szerkesztői
csapat és az újság is új rovatokkal bővült. Sok hasznos tudnivalóval, élménybeszámolóval, játékos
feladatokkal szeretnénk kedvet ébreszteni bennetek, hogy buzgón és örömmel forgassátok
újságunkat.
Itt szeretném megköszönni azoknak, akik kedves, szellemes írásaikkal, ötleteikkel,
észrevételeikkel gazdagították újságunkat, melyeket továbbra is szívesen fogadunk.
Mivel rengeteg anyagot kaptunk, nem tudtunk mindent betenni ebbe a lapszámba, de ígérjük,
hogy a következőből senki munkája nem marad ki!
Jó olvasgatást mindenkinek, a szerkesztő csapat nevében: Portik Eszter-Etelka

Csillagtallérok

Ajándékba kaptam én,
Szívembe a tiszta fényt.
Alattam a kedves Föld,
Ősszel sárga, barna, zöld.
Fölöttem világoskék,
Onnan jöttem: ez az ég.
Este sötét lesz az égbolt,
Lassan feljön majd a hold.
Csillag-csillag fent az égen,
Csillag-csillag küldd le fényed
Vezess engem utadon.

Volt egyszer egy kisleány.
Apátlan, anyátlan árva. Olyan szegény volt, hogy még szobácskája sem volt ahol
lakhatott volna. Ágyacskája sem volt, ahol alhatott volna.
Végül egyebe sem maradt – csak egy szál ruhája és egy darab kenyér, amit irgalomból
adott neki valaki.
Pedig jó volt és jámbor.
És mert az egész világtól elhagyatva volt – bizodalmát a Jóistenbe vetvén kiment a
mezőre.
Ott egy szegény emberrel találkozott – és az így szólt:
- Ó, adj ennem kérlek valamit! Nagyon éhes vagyok! – A leányka pedig odaadta
neki a kis darab kenyerét – mondván:
- Áldjon meg a Jóisten! – és tovább ment.
Azután jött egy gyermek – ő így sírdogált, jajgatott:
- Jaj de fázik a fejem! Adj valamit, hogy befödhessem! – a leányka levette a
sapkáját és a gyermeknek adta.
Ahogy tovább ment egy darabon – jött egy másik gyermek:
annak mellénykéje nem volt és ezért nagyon fázott – a leányka pedig odaadta neki az
övét.
Aztán még tovább ment. Egy gyermek szoknyát kért tőle. Annak is oda adta a sajátját.
Végül egy erdőbe ért. Addigra már bizony besötétedett.
Akkor jött még egy gyermek és kért ingecskét.
Ekkor a jámbor leányka azt gondolta:
- Sötét van, éjszaka van – úgysem lát senki – bizony odaadhatom az ingemet is –
és levetette az ingét és azt is odaadta.
És akkor ahogy ott állt – és már végképp semmije sem maradt:- egyszerre csak
hullani kezdtek az égből a csillagok – megannyi fényes pengő tallér voltak.
S bár elajándékozta még az ingét is – egyszerre csak új ing volt rajta – mégpedig a
legfinomabb lenvászonból!
Akkor pedig az ingecskéjébe gyűjtötte a tallérokat – és gazdag volt – amíg csak élt.
Grimm Testvérek
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„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.“
(Bruno Bettelheim)
Sokan kérdezik, hány éves kortól mesélhetnek a gyermeküknek. Kételkednek benne, hogy
érti-e már, oda tud-e figyelni, van-e értelme hosszabb meséket mondani a gyermeknek. Jogos
felvetés, mégis azt mondom, minél hamarabb, annál jobb. Már a pocakban el lehet kezdeni.
Mert a mesélés mint jelenség, segíti, stabilizálja a kötődés kialakulását. Természetesen egy
kisbaba a konkrét történetet még nem érti, és a két éves gyermek figyelme is csak 5-10 percig
köthető le. A lényeg az a rítus, ahogyan mesélünk. Szeretettel, törődéssel, miközben
összebújunk a gyermekkel.

A m ese fejlesztő hatása
A mesélés segíti a gyermek nyelvfejlődését, a szókincs bővülését. A kisgyerekek megpróbálják
ismételni az elhangzottakat. Eleinte a ritmusosabb versikéket, énekeket jegyzik meg
könnyebben, de később a többször ismételt meséket is visszamondják. A mese fejlesztő
hatással van a figyelem-koncentrációs képességre, fejleszti az érzelmi intelligenciát és a
képzeletet. Megfigyelhető, hogy idővel egyre jobban tudnak koncentrálni a hallottakra,
könnyebben felveszik a történet fonalát, érdeklődőbbé válnak. A mesében tapasztalt jó és
rossz, a jó győzelme, az érzelmek megjelenése, a rossz érzések leküzdése segítenek a
gyermeknek megérteni a valóságot is, és az érzelmek mesén keresztül történő megélése az
érzelmi intelligencia fejlődését segíti.

Tévhitek a m esével kapcsolatban
A meséléssel kapcsolatban számos tévhit felmerül a felnőttekben. „A mesék többségében túl
sok az agresszív jelenet!” Ha jól belegondolunk, van igazság alapja ennek az állításnak. Még a
legismertebb mesékben is komoly agresszív jelenetek játszódnak. A farkas hasát felvágják,
telerakják kővel. Felnőtt szemünkkel látjuk a véres jelenetet, az emberölés, állatkínzás ijesztő
látványa tárul elénk. DE! Nem véletlenül írtam, hogy felnőtt szemmel! A gyermekek nem
látják ilyen naturálisan a történéseket. A kicsik nem a vért meg a hasfelvágást, hanem a jó
győzedelmeskedését élik meg leginkább. Ők egy fantázia-szemüvegen keresztül látják a
világot, és így tanulják meg elkülöníteni a jót a rossztól.
Másik közkedvelt tévhit, hogy „A happy end csak áltatja a gyermeket! A valóság nem
ilyen!”Így szól ismét a felnőtt. Holott a gyermek érzékeny lelkivilágának nagyon sok
megerősítésre van szüksége ahhoz, hogy megtanulja, az élet igazságos. Nem szabad a
gyerekeket megfosztani ezektől az illúzióktól. Csak a világról való negatív vélekedést erősítjük
így benne. A mesék által megélt fantáziavilág a gyermekkor szerves része. A realitásérzék
idővel úgyis kialakul, ne sürgessük!

Gyógyító mesék
A mese kommunikációs eszköz. Út a gyermek lelkivilágának megértéséhez. A mesélésen
keresztül feldolgozhatóak, megérthetőek a napi események. A mesefigura is elmegy az oviba,
ahol játszik a barátaival, de délután a szülei hazaviszik. A mesékben sokszor megjelenik az a
téma, amely éppen a gyermeket foglalkoztatja. Ha történt vele mostanában valami, akár jó
vagy rossz dolog, jobban kifejeződhet így mint élő szóban. A kistestvér érkezését, egy
halálesetet vagy akár a válást is segíthet feldolgozni, ha a meséken keresztül közelítjük a
témát. Egy dologra azonban vigyázzunk! Nem szabad az akaratunkat ráerőltetni a gyermekre.
Csak addig mélyüljön el egy téma, ameddig a gyermek is befogadó.
Bojti Andrea
Gyermekpszichológus
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Helyet-helyet nekünk is ha kicsikék vagyunk is!
Szent Mihály ünnep – Bátorságpróba
Aranykapuhoz érkeztünk,/ Szent Mihály áll fölöttünk./ Kezében egy fényes kard,
Másikban egy mérleget tart./ Erős kardját megsuhintja,/ S fényével a világot körbefonja.
Követve a Föld nagy belégzési folyamatát, amely a nyári napfordulóval kezdődött és a téli
napfordulóig tart, megérezhetjük a Mihály időszakban, hogy szeptember végén van egy
választóvonal a fény és a sötétség örökös erőpróbájában.
Ahogy a külső napfény mindinkább visszaszorul, úgy jelentkeznek a
természetben is az elmúlás egyértelmű jelei. Az ember azonban megpróbál
küzdeni az életerők visszahúzódása ellen; szeretné megőrizni mindazt a fényt
és melegséget, amit a nyár ajándékaként
magába szívott, hogy a legmélyebb sötétségben, a legkeményebb
hidegben lelki fénnyé tudja változtatni, és beragyogja általa a
karácsony éjszakát. Mihály ebben az átmenetben áll a Mérleg
havában, hogy figyelmünket a szellemi életre irányítsa.
„A napok rövidebbek lesznek,/ A szívek világosabbá válnak./ Az őszi sugárzáson át/ Szent Mihály
fénye árad./ Szent Mihály, idő ura!/ Te adsz igazi kenyeret és egy új öltözetet.” (H. Ritter)
Mihály-ünnep időszakában erőt és bátorságot gyűjtünk ahhoz, hogy az egyre hosszabb
éjszakák és rövidülő nappalok idején megtaláljuk bensőnkben a fényt és a meleget, szembenézzünk
saját belső sárkányunkkal. Ebben az időszakban a gyerekeket valamilyen
- életkoruknak, képességeiknek megfelelő - próbatétel elé állítjuk, amely
során megtapasztalhatják saját fizikai erejüket, valamint a fény és
sötétség változását a természetben. Szimbólumként megjelenik Mihály
arkangyal mérlege. Történeteket, meséket hallgatunk hősökről, akik
mihályi erő segítségével birkóztak meg feladatukkal. Szent Mihály a
sárkányt győzte le, az ember a félelem sárkányával veheti föl a harcot.
Szent Mihály napjának ünnepe éppen ezért a gyerekeknek bátorságpróba
formájában tapasztalható meg. A Csillagszem csoport óvodásai is részt vettek a bátorságpróbán. A
csoportszobában várták őket a különböző akadályok. Négy féle akadályt kellett legyőzniük,
megküzdöttek a négy elemmel.
Egy ingatag
pallón pallón
kellett kellett
áthaladniuk
(víz), (víz),
tűzcsóvák
fölött fölött
kellettkellett
átugraniuk
(tűz), (tűz),
egy óriási
Egy ingatag
áthaladniuk
tűzcsóvák
átugraniuk
egy
szakadékot
kellett átugraniuk
(levegő)(levegő)
és legvégül
egy sötét
kellett áthaladniuk
(föld). A
óriási szakadékot
kellett átugraniuk
és legvégül
egybarlangon
sötét barlangon
kellett áthaladniuk

rangidős ovisok segítség nélkül küzdötték le az akadályokat, hiszen ők nem első alakalommal
bizonyították bátorságukat. Az újaknak kellett egy kis bíztatás, segítség, azonban mindenki sikeresen
legyőzte a saját sárkányait. A próba végén, minden gyerek felült a trónra. Bátorságuk és vitézségük
jeléül Szent Mihály kardjával lovaggá ütöttük őket. Büszkén viselték az aranykoronát, a vörös palástot
és a jól kiérdemelt lovagi címet.
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Bea óvó néni
Csillagszem csoport

OVIS ÉLET
Szent Mihály hava
Nagyon vártuk már a Szent Mihály napot. Bátorság kardot készítettünk, ami a hetek során
bearanyozódott a sok-sok jótett által, mert biza a „sárkány” sokszor naponta ellátogatott a
csoportunkba, de mi hősiesen legyőztük őt. Cipót sütöttünk, de előtte elmentünk a malomba
és búzaszemekből lisztet őröltünk.
„Jön egy varjú a malomba, kiti-kati-katt,/ Búzát önt fel a
garatra, kiti-kati-katt./ Lisztet szitál a tyúkocska, kitikati-katt,/ Gúnár ül fel a zsákokra, kiti-kati-katt./ Hopp,
egy büszke kövér kacsa, kiti-kati-katt,/ Tele zsákot cipel
haza, kiti-kati-katt.” (Román népköltészet- Weöres
Sándor fordítása)
Idén mindenki részt vett a bátorságpróbán.
A gyerekek büszkén vitték haza a kardjukat, mint
lovaggá ütött hősök. Sokszor még a családnak is elmondták, hogy ez a
kard nem akármilyen, ez a kard segít majd bennünket, ha valamitől
félünk, mert biza ez egy bátorságot adó arany kard.
Anna óvó néni
Szivárvány csoport

Szüret szülőként

“Szombaton 13-án tartjuk a betakarítás ünnepet Zsobokon” - ez állt az
értesítő email-ben. Elsőéves óvodás gyermek szüleiként, nem igazán tudtuk,
hogy mire is számítsunk. Az biztos, hogy a lányunk izgatott volt, örült, hogy
végre “együtt megyünk óvodába”, még ha “nem is igaziból”. Mi szülők, meg
örültünk, hogy kapcsolódhatunk a lányunk
óvodai élményeihez. Úgyhogy 13-án reggel
mindhárman autóba ültünk, a nap sütött, a lányunk meg teli torokból
énekelte az “Érik a szőlő”-t. Feketetón vásár volt, így az út picit hosszú, de
szerencsére tág a repertoár, sor került az “Ősz szele zümmög-re” és “Így törik
a diót”-ra is. Tanult egy-két éneket az oviban :) A nap folyamán mi, szülők is
tanultunk. Sokat. Például azt, hogy:

v Bánffyhunyadnál ha letérünk a főútról keskeny kacskaringós utak visznek a
dombok közötti kedves kis falvakba, mint amilyen Zsobok is.
v Meztelen lábbal a szőlőlében tapicskolni jó móka (ezt mondjuk
sejtettük eddig is)
v Minél többféle szőlő kerül bele, annál finomabb a must
v A közös körtánc során végre összeálltak az én fejemben is a tényleges
dalszövegek, és megértettem, hogy mit játszik el a lányunk otthon a
plüssállatkáival
v A lecsó úgy is nagyon finom lesz, ha nem hámozzuk meg a
paradicsomot
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OVIS ÉLET
A lányomnak lettek barátai, akikkel szívesen játszik együtt, és nehezen bár, de
megosztja az összekuporgatott kavicsait, sőt, még a kedvenc babát is egy rövid
időre.
Szóval köszönjük a szervezést, az élményeket, a vendéglátást. De főleg az utolsó
pontért vagyok hálás. Bár az “otthon jobb” és az “inkább veled akarok maradni”
mondatok még mindig elhangzanak reggelente, tudom, hogy jó helyen van az
óvodában. És ez a legfontosabb.

Sándor Réka
Janka édesanyja
Csillagszem csoport

Term ésünnep Magyarzsom boron

Gyönyörű őszi napon sikerült kiruccani a gyerekekkel a betakarítás napját megünnepelni egy
kis faluba, ha nem kandikáltak volna ránk az itt-ott sárguló levelek a fákon
és az érett szőlőgerezdek, szilvák és a héjukból kiesni készülő diók, senki
nem hitte volna, hogy őszi napról van szó. A nagyok által levert diók
összeszedése nagy élmény volt a gyerekek számára. Ki markába, ki
vederkébe,ki talicskába igyekezett gyűjteni. Később majd a katicabogár
formájú, fából készült diótőrő szorgalmasan szorult rá a csontkapus
házikóra, ahonnan minden gyereknek aki nem fáradt bele a törő tekerésébe, megmutatkozott a vén
dióbélbácsi. Mosolyogva forogtak majd körbe,körbe énekelve és kézen fogva emlegették az ősszel jövő
bőséget. A csúcspontot viszont az őszi termés magjait magába záró ajándék palack jelentette
számukra és a nyakba akasztható kötött zsákocska, amibe a leszedett kincsből el lehetett rejteni
egyet. Köszönjük az óvó néniknek és a gazdáknak a szép élményt és a sok meglepetést!
Enei J udith
Júlia édesanyja
Szivárvány csoport

A betakarítás- illetve termésünnep alkalmából Szivárvány csoportunk apraja-nagyja összegyűlt
Teodóráék őszi színekbe öltözködő kertjébe piknikezni. Október 6.-án,
szombaton

korán

reggel

ébredtünk

és

izgatottan

indultunk

Magyarzsombor irányába, találkozni a többiekkel. Egész nap gyönyörű
napsütésben volt részünk, így a gyerekek felszabadultan szaladgálhattak,
játszadozhattak a kertben, míg mi felnőttek jókat beszélgettünk és
feltöltődtünk az utolsónak hitt őszi napsugarakkal. Teó szülei finom bográcsost készítettek, a nagytata
pedig segített a gyerekeknek a diót leverni a fáról, amit a gyerekek
lelkesen felszedegettek a kosarakba, majd egy rövid éneklős körjáték után
kipróbálták a diótörés különböző módszereit. A mókás hangulathoz az óvó
nénik borzos fekete kis puli kutyáik is hozzájárultak, akik a gyerekek (és
nemcsak) folyamatos figyelmében részesültek.

Kovrig Zsuzsanna
Orsika édesanyja
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Szivárvány csoport

OVIS ÉLET
Egy kicsit mi is a mese részesei lehettünk...
Hosszú kocsisor fénye világította meg a bükki erdőhöz vezető
kaszálót. Az autókban igazi mesehősök ültek, az egy éves
kistesótól, a 60 éves nagymamáig. A gyerekek lámpásokat
szorongattak,

a

szülők

zsebében gyertya és gyufa
lapult . Szent Márton legendáját mindenki ismeri. Szent
Márton önzetlenségről, alázatosságról, adni tud ásról,
odafigyelésről,

jószívűségről,

segítőkészségről

és

nem

utolsó sorban szeretetről tesz
tanúbizonyságot, amikor a hidegben remegő koldussal megosztja a
köntösét, az egyetlen vagyonát, amivel rendelkezett. Ennek a
történetnek lehettünk meglel ői, amint ezt a Waldorf

óvoda,

Csillagszem csoportja számunkra megelevenített. Nem csak a
legenda mondanivalója járta át szívünket, hanem a környezet hangulata, a gyerekek közelsége és
a szülők társasága melegítte lelk ünket. November 11-én, egy hideg őszi délut ánon tal álkoztunk
az erdő peremén az óvó nénikkel, szül őkkel és a gyereksereggel. Hamarosan meggyúltak a
lámpások, és útnak eredtünk az erdő mélyébe fényt és meleget vinni a fák és növények
gyökereinél tanyázó manóknak. A lámpások apró fényecskéi felcsillantak a fák árnyai között, az
avar susogott a lépteink alatt, törött gallyak roppantak, a bokrok ágai egyre sejtelmesebbnek
tűntek a ránk köszönő sötétben és a kicsi gyerekszívek gondosan,odadóan kutatták fel a fák
gyökereinél, a manó lakásokat. Miután megvilágítottuk az aprócska lények otthonát, felcsendült
az énekszó és Szent Márton legendája életre kelt. Büszkén bújtak a gyerekek a koldus és Szent
Márton köntösébe, bátran álltak ki a did ergő szegényért és egy gyors kardsuhintással vágták
ketté a palástot, amit majd r áterítettek a nélkülöző koldusra. Ének és a gitárkíséret zárta a
mesét és varázsolta emlékezetéssé a pillanatot. Az erdőből kijövet tábort űz várta a csoportot.
Lángja már messziről felsejlett. A ropogó fa hangja és illata, a jókedvűen táncoló szikrák maga
köré csalogatták a csapatot. A tűz közelsége, az elmajszolt kalács
íze, a tea melege, a fák közül előbukanó félhold lenyű gözött
bennünket.

A legenda szerint Szent Márton jó cselekedetét

követően különöset álmodott. Álm ában fény jelent meg és Jézus, a
koldus alakjában. Éneklés során mi azt k ívántuk, hogy lámpásaink
fénye áldást hozzon ránk, a szívünk és lelkünk megtisztuljon.
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Kovács Réka
Dóra édesanyja
Csillagszem csoport

OVIS ÉLET

Dóra, 4 éves

Panna, 6 éves

Ha novem ber, akkor LÁMPÁSÜNNEP!

A már igen lehűlt őszi délutánunkat átmelengeti az izgalom, hogy idejében elérjünk a várva-várt
ünnepségre. Forgalom, torlódás, nyugtalanság. A sokszori ”mikorérkezünkmármeg” kérdés után,
megpillantjuk a LÁMPÁST. Megérkeztünk! A gyerekek rugókként pattannak ki az autóból és
izgatottan követik a fények színes ösvényét, mely végén ott van MINDEN: ovis csapat, szülő csapat,
tábortűz és a mesevilágot megalkotó óvó nénik. Melegedünk, beszélgetünk, a gyerekek boldogak, hogy
újból együtt vannak. Valahol a sötétségben megszólal óvó néni hívó hangja,
mely mágnesként vonza az ide-oda szaladgáló gyerekeket. Kéz a kézben és
máris kész a köröcske. Kört táncolnak, énekelnek, mondokáznak, meg
kacarásznak, mi, a szülők telt szívvel és mértéktelen büszkeséggel
csodáljuk Őket. A manóhívogató dalok után, ki-ki a saját lámpásával
izgatottan keresi a bujkáló manókat. Itt a manó, mégsincs manó, de végül
sikerült az összes, huncut, bujkáló manót előkeríteni. A manók meleg
zsebekbe bújnak, a gyerekek felderítő útra indulnak. A kert minden kis
zegét-zugát álvilágítják színes lámpásukkal. Beszélgetnek, szaladgálnak,
kacagnak. BOLDOGAK.... Mi, a szülők melegedünk. Melegedünk a
tábortűz melegétől és a szívünket elárasztó boldogságtól. Együtt vagyunk. Beszélgetünk. Jól vagyunk.
Köszönjük Anna, Timi és Krisztina Óvó néninek a mesés délutánt!

Dan-Tobias Annam aria
Szofi édesanyja
Szivárvány csoport
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OVIS ÉLET

Márton-nap a Dónát úti kertben

A forgalmi dugó unalmas dolog. De ma (vagyis az évnek azon a napján, amikor a varázslat a
legerősebb) a várakozásból valami egészen nagyszerű dolog születik. Amikor megérkezünk a
Dónát úti kertbe, már sötét van. Az orrunkig is alig látunk, a gyerekek mégis gondolkodás
nélkül rohannak a kert mélyére. Segítik őket a gondos

kezek által odakészített színes

mécsesek és a fákra aggatott lámpások. A tábortűz felé tartunk, valaki ott már vár minket.
Felismerhető, hogy ki az. Anna óvó néni. Lassan mindenki megérkezik, és a hangzavar
ellenére tisztán hallatszik Anna óvó néni körtáncba hívó szava. Kör, kör, ki játszik... Amilyen
megállíthatatlanul gravitálnak az esőcseppek a föld felé, úgy gyűlnek össze az ovisok, a dal
ereje azokat is odacsalja, akik már nem

tagjai a csoportnak, mert időközben iskolások

lettek. Jön Timi és Krisztina óvó néni, kezdődhet a varázslás. Ének, tánc és mondóka,
tapsolás és fülelés, dobogás és kopogás. És még több fülelés.

Amikor elérkezik az idő,

mindenki megkapja a lámpását. Elindulunk. Belegázolunk a száraz avarba, a vastag, öreg
fákat keressük, mert azok gyökerei között bújnak meg legszívesebben a manók. Ha nem elég
a lámpa fénye, kézzel túrunk a levelek közé. Közel megyünk a természethez, lehet, hogy
ennél közelebb már nem is lehetne. És épp ez a közelség vezet eredményhez. Fontos
üzenet. Kutass, és rátalálsz arra, amit keresel. Lehet, hogy csak te fogod észrevenni.

Szilágyi Orsolya
Amina édesanyja
Szivárvány csoport
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Sulis élet

Timi I.M

Klári I.M

Fejes Gergő II.M

Babcsi VII.M

Bence, Barnus II.M

Hunor I.M

Barnus. Bence, F Gergő II.M

Flóra 0.M

Gyöngyi II.M

Gyöngyi II.M

Beni II.M

Pálfy Eszter II.M

Hunor I. M
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Pálfy Eszter II.M

Sulis élet

F. Gergő II. M

Péter I. M

Barnus II. M

Flóra I. M

P. Eszter II. M

Emma 0.M

Sári O. M

Vanessza I. M
Sára V. M

Nóra II. M
Klári I. M

Timeea II. M

Bruno II. M

Reni I. M
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Bereny I. M

Sulis élet
Egy napsütéses, színes októberi nap
Egy csodaszép októberi napot töltöttünk Kidében az első osztállyal. A fotóripotot Laping
Miska készítette. Köszönjük szépen!
Jó volt ez a nap...hogy miért? Ecccerű:
a parancsot: narancs híján mindenki egyen egy harácsot!... eh, csak
kezdődjék a buli!

mert az Ezredes kiadta
A fuvarosok sokkal inkább
De a diótörők nem hallák...
Meg a séf is munkához lát

És láss csodát, az Ezredes parancsára mosolyfesztivál indul
Meg szalonnazabálóverseny, ami lassacskán mindentfelzabálunkversennyé fajul J
S azután csak variálni kell
a tevékenységeket...evés...evés
...hancúr...hancúr... J
Amíg a varázsfuvola útra nem
csábítja a hadat:
Továbbá...amíg eljutunk a varázserdőbe
Idekinn még az alagutak is mosolygós
színekkel ölelnek

Hajrá lányok!
Meg fijjjúk!

És én hova férek?
De azért ezt is meg kell beszélnünk!
De a pocakok űrje egyre hangosabban kongatja a hazafelé a malackondát
Legalább egy táska háton már...
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Na indulás!...fújta a magáét a síp!

Sulis élet
Van aki csak pislog a csapatra... Van aki rácsodálkozik...
...S aztán huncutul mosolyog.

S míg négy láb kibukik...
Sok láb nem

Mert a munka az munka!...nem lazsálunk!

Aztán csendesedik a kert...ebédidő

Meg pihenőidő...hazafele menet J

Köszönjük a mosolyaikat!

Két felvonásos Mihály napi ünnep, szülői szemmel
A Mihály napi kirándulást megelőzően napokig folyt a készülődés, vártuk már az „itt a sárkány, rá
találtál” az erőpróbás, lovaggá ütős közös kirándulást, hiszen a
tavaly nagy élmény volt. Kivonultunk testületileg, ám az időjárás
kitolt velünk, úgy látszik a sárkány pártján állt, és elmosta a
beavatós, erőpróbás kirándulást. Illetve elmosta volna ha nem lett
volna pár bevállalós, jókedvű család akikkel az esőben is tüzet
raktunk, sütögettünk, beszélgettünk , nevettünk és megmutattuk,
hogy a Mihály nap lényege ott él bennünk: bátran áztattuk
magunkat .
A Mihály napi ünnepség második felvonása az iskola udvarán várt
rám. Örömmel vettem részt a tancik által szervezett versenyen,
segítőként , melyen a gyerekek csoportokra osztva különböző
feladatokat oldottak meg. Hogy mennyire volt bátorsági próba, azt
nem tudom, viszont azt igen, hogy mindnyájan nagyon élveztük.
Számomra külön öröm volt látni, hogy a megkevert kis csapatok (különböző osztályokból és
életkorú gyerekeink) egymásra ( is) figyelve oldották meg a kapott feladatokat. Volt ott
szaladgálás, nyelvtörés nyelvtörővel, sárkány építés az udvaron fellelhető kellékekből, számtani
feladatok, összekavart vers rendbe szedése és még ki tudja micsoda.
Egy biztos, gyerekeink és tanítóik csodálatosan helytálltak, bebizonyítva, hogy nincs olyan sárkány,
amit közös erővel ne tudnának legyőzni.
Vassy Ági, első osztályos szülőJ
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Sulis élet
Ic Ponor-i kirándulás
Nagyon jó volt a kirándulás és tetszett. Voltunk barlangokban is, és
tetszett. Ott volt B. Eszter, Beni, Marco, Bence, Máté, Dominik,
Balázs, tancu, K. Gergő, Bruno és én. (Nóra) És mindenkinek a
családja. Balázs hozta Pufikát, a hörcsögét.
Volt egy csocsó bajnokság, KrajovaJ CFR ellen nyert 20:19-re. Volt
egy hosszú kirándulás is, ahol volt egy toboz háború. Elhoztam a
GPS-em. Az Oncsásza barlang be volt zárva, de bementünk egy
jégbarlangba.
Nóra II. M

A világ legrövidebb m eséje, Lackfi J ános ötlete alapján,
m ásodikosok fejéből kipattanva....
....egy esőcseppről szól, aki nem akart leesni. Egyszer mégis leesett és megfulladt. Ágoston
...egy teknőcről szól, aki megharapta valakinek az ujját és azóta is ott lóg.Nóra
.... egy lego autóról szól, ami véletlenül összetörte magát, de a gazdája megjavította.F. Gergő
...egy rántott tökről szól, ami megfázott, mert leették a héját.Marco
.... egy fáról szól, aminek sárga levele volt télen is, tavasszal is, nyáron is és ősszel is.Beni
.... Tömzsiről szólt (egy macska), aki sosem akart enni.P. Eszter
... egy falevélről szól, ami egyszer elrepült a szélben és azóta sem ért földet.Réka
.... egy hógolyóról szól, akivel hócsatáztak és mégis megmaradt.Máté
.... egy egérről szól. Miért nem tud az egér olvasni? Azért, mert megrágja a könyvet. Miért rágja meg a
könyvet? Azért, mert nem akar olvasni. Ez a lecke.Gyöngyi
... egyszer volt, hol nem volt és rövid volt. Itt a vége, fuss el véle.Barnus

Belestünk pár iskolás füzetbe is:

IV. M
Szalma Renáta III. M

Ilka IV. M

Benike IV. M

Gabi III. M

Emilia III. M

Dávid III. M

Hana IV. M
Hana IV. M

Samu III. M

Hanna III. M

Kláris III. M

14
Sofi III. M

Dani III. M
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Károly IV. M
Tamás III. M

Sulis élet
Pillanatképek a negyedik osztályból
Visszaemlékezve a tavalyi évre, amikor harmadikosok voltunk, az volt a nagy újdonság, hogy
rengeteg időt töltöttünk együtt az osztállyal. Egész napos iskolában maradások, együtt főzések,
pizzasütések, társasozások, házizások voltak. Szerettünk együtt
lenni. Negyedikben ezeket az együttléteket már nem az
iskolában éljük meg, hanem mindig más helyszínen. Sokat
utaztunk, kirándultunk a honismeret epochában. Az epocha
minden pénteki napján „akció” volt. Első alkalommal a Feleki
tetőre mentünk ki várost nézni. Itt azonosítottuk be árnyékvető
pálca segítségével az égtájakat, neveztük meg a város
negyedeit, fontosabb épületeit.
Mi magunk is lerajzoltuk a
padunkat, az osztálytermünket, majd az iskola udvarát felülnézetből.
Azóta sokkal pontosabban figyeljük meg és ábrázoljuk a
környezetünket. Másik alkalommal a Fellegváron tájfutottunk Mihály
Gyöngyivel. Nagy kincs, hogy
iskolánk
közösségében
akad
szakember ebben a témakörben. Kalandokkal fűszerezett,
izgalmas tevékenységet szervezett a negyedikeseknek, akik
először használtak térképet a kijelölt útvonal bejárásához. Beni és
Vinci, akik segítettek édesanyjuknak a szervezésben nagyot nőttek
a szemünkben. Az epocha legemlékezetesebb napja a vakáció
előtti péntekre esett. Ennek a napnak a megálmodója Ozsváth
Judit, Réka anyukája volt. Egy napba sűrítettünk utazást, matematikai foglalkozást, város-,
székesegyház- és várlátogatást. Egyik élményt követte a másik, egyik érdekesebb volt mind a másik.
Tempfli Ádám matematikatanár foglalkozása azért tetszett, mert a gyerekek önállóan építkeztek a
matematikai játék elemeiből. Így történt első találkozásuk a mértani testekkel: egy izgalmas
felfedező-tevékenykedő játék. Szívesen fogják építeni tovább ismereteiket, nem rettennek el majd
VIII-ban sem a térmértantól. A zenei foglalkozáson Ádám tanárbácsi a megálmodott hangszerével,
újításaival bűvölte el a gyerekeket. Visszatérő kérdésünkre, hogy miként jutnak eszébe ezek az
újítások, hogy jönnek az ötletek, nem kaptunk kielégítő, csak elgondolkodtató választ: „megálmodja”
őket. Lakatos Attila vezetése alatt a székesegyház és a vár minden kincsének titka megnyílt
előttünk. Sokat tanultunk és rengeteget nevettünk a történetein, mondásain. „ Olyan izgalmas
dolgokat mesélt, hogy még mindig, ha rágondolok, előjön bennem az az izgalom, amit akkor éltem
meg.” (Hanna)
Amikor hazamentek a gyerekek, a szülők-testvérek nem

győzték hallgatni a szűk nap élményáradatát, amelynek csak a
fáradtság tudott gátat vetni. Gyerekben-szülőben a hála érzése
áradt a szervezők, lebonyolítók fele. Köszönjük az élményt!A
vakáció után az északi mitológia történetei vezetnek bennünket
egy új világba. Ebben a világban az istenek néha hétköznapi
emberek módján viselkednek. Mégis méltóságteljesek. Néha
megszegik ígéretüket, túljárnak egymás eszén, de a történet
végére helyreáll az egyensúly és a béke. Nagyon sokat olvasunk, beszélgetünk, rajzolunk és
gondolkozunk az olvasottakon. Minden történettel gazdagabbak, bölcsebbek leszünk.
Edit tanci és a negyedikesek
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Sulis élet
Márton-nap
Az idei Szent Márton-nap rendhagyó volt. Idén november 11-e
vasárnapra esett és hétfőn ugyan megtarthattuk volna a lámpás
ünnepélyt, de ha már aznap volt Judith néni születésnapja, miért
ne leptük volna meg valami széppel?
Minden osztály képviseltette magát. Amikor mind összegyűltünk
Judith néni udvarán, elkezdtünk zenélni. Amikor Judith néninek
kinyitották az ablakot, elgondolkozott: hol szól ilyen hangosan a
rádió?
Ha nem Judith néniről lenne szó, akkor a zongoratanárnő biztos azt mondta
volna: csukd be az ablakot és zongorázz tovább! De Judith néni kimegy a
teraszra és megnézi,hogy ,, hol szól olyan hangosan a rádió ”. Fogalmam sincs,
hogy lentről hogyan hangzott, de fentről... Nem is tudom mihez hasonlítani.
Csak Judith néni képes arra, hogy a saját születésnapi meglepetését levezényelje
és akkor legyen vége, amikor ő akarja.
Staharoczky Bogi VII. M
Kedves szülők, gyerekek, tanártársak!

Léda 0.M

Köszönöm ezt az óriási meglepit! Gyönyörűség volt a lelkemnek!
Ugye tudjátok, hogy minden embernek van egy angyala? Azoknak is, akik csak ezután fognak
megszületni és azoknak is, akik már odaát vannak.
Az angyalok „muzsikául” beszélnek; ha sokféle muzsika egybetalál, olyan ereje van, hogy
meghallhatjuk mi is, egyszerű emberek (persze a szívünkkel, nem a fülünkkel,belülről, nem
kívülről).
Sokan úgy értik jobban, ha ezt sugallatnak nevezem, hát legyen sugallat.
Sok ember, ha figyel, sugallata szerint cselekszik. Teszi a dolgát, mint minden rendes ember, de
mégis – az angyalok cselekednek rajta keresztül. Mert bizony, az égieknek emberekre van
szükségük, hogy a földi jókat megcselekedjék. Figyelő emberekre.
Így történt egykor a Waldorf iskolánk létrejötte is. Nemcsak én, MI voltunk, akik hallottuk ezt a
sugallatot. Rajtunk keresztül a TI angyalaitok építették a fészket, ahol ti most védve, szeretve és
táplálva nagyra nőhettek. Ahol azt is megtanuljátok, miképpen lehet a szívetekre hallgatni. Mert
akkor ti is az angyalok munkáját végezhetitek. Hogy ami a mennyekben van, legyen itt a földön
is! Bizony, mi csak a dolgunkat végezzük. Nekik jár a hála és a köszönet, az égieknek!
Szeretettel ölel mindenkit egybe: a Ti J udit nénitek.

Csillag Lóri rajza
VIII.osztály címere

Reni I.M
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Sulis élet
Mit szeretünk Hajniban?

Kedves ősszel született tanárok, szülinapi ajándékként fogadjátok
szeretettelJ

- Hajni tancit azért szeretem mert egy kedves, megértő és jószívű ember (Cristi V.)
- Hajni tanci kedves és jószívű (Bemi – V.)
- Hajni tanciban azt szeretem, hogy szép dolgokat tesz az osztályáért, kakaót főz nekünk,
főzünk, sütünk vele és ő a világ legjobb osztályfőnöke (Roland – V.)
- Hajni tanci köszi, hogy te vagy az oszink, mindig segítesz és kedves vagy (Melissza – V.)
- Kedves Hajni tanci, örülök, hogy te vagy az oszink és nem más (Tamás – V.)
- Hajni tanci a legjobb osztályfőnök, sütünk és főzünk vele. (Dávid – V.)
- Hajni tanci kedves és sok vagány dologgal lep meg (Mihály – V.)
- Hajni tanci kedves, türelmes, kakaót főz nekünk. Nagyon jó, hogy ő az oszim! (Sára – V.)
- Hajni tanciban azt szeretem, hogy kedves, jólelkű, csodálatos ember. (Zoltán V.)
- Hajni tanci segít nekünk angolból, amit nem tudunk megmondja. (Szilárd- V.)
- Hajni tanci nagyon jó tanár, kedves és jószívű (Reni – V.)
- Hajni tanciban azt szeretem, hogy sokat megtesz értünk, nem véletlenül ő az oszink.
Kedves és jól tanít. (Matyi –V.)
- Hajni tanci nagyon kedves, megértő és mindig mosolygós. (Bogi – V.)
- Nagyon vagányak az angol órák, amióta te tanítod! Nagyon jó tanárnő vagy! (Betti – VII.)
- Veled jobban megértem az angolt! Nagyon örülök, hogy te tanítod! (ÁronVII. J)
.Nagyon jó angol órákat tartasz! Nagyon kedves tanár vagy! (Rebi- VII.)
- Szuperek veled az angolórák, nagyon jó a humorérzéked, kedves vagy! J Nagyon tetszik,
hogy srácoknak szólítasz minket. J (Rebi- VII.)
- Nagyon jófej vagy és vicces is! (Zsófi – VII.)
- Jól tanítod az angolt! (Misi – VII.)
- Köszönjük a nagyon vagány angolórákat! (Bogi – VII.)
- Köszönöm, hogy olyan viccesen fegyelmezel minket. :) (Judit – VII.)
- Nagyon sok türelmed van, kedves és figyelmes vagy! (Szilárd – VII.)
- Te vagy a legjobb angoltanár! (Marcu – VII.)
- Nagyon megértő vagy és nagyon jól tanítod az angolt! (Samu – VII.)
- Kösz, hogy ilyen jó tanár vagy! (Ádám – VII.)
- Kedves vagy és nagyon jól tanítasz. (Erik – VII.)
- Isten éltessen sokáig! Köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy velünk! (Csongi –VII.)
- Köszönjük, hogy angolozol velünk! (Péti – VII.)
- Köszönjük, hogy jól adod le a leckét! (Ervin – VII.)
- Nagyon szeretem a felfogásod, gondolkodásmódod! (Bea – VIII.)
- Tűröd a hülyeségeim. J (Lóri – VIII.)
- Hihetetlenül türelmes vagy velünk és kedves! Élvezetesek együtt az órák. (Csenge – VIII.)
- Azt szeretem benned, hogy hagysz minket lazulni, de persze csak ameddig lehet! (Hunor
– VIII.)
- Szeretem, hogy mindig türelmes vagy, és mi akármilyen hangosak és rosszak vagyunk, te
mindig kedves vagy hozzánk. Nagyon örülök, hogy te tanítasz minket! (Leó – VIII.)
- Azt szeretem benned, hogy türelmes vagy, és még a nehéz napok ellenére is kedvesen
magyarázol és eltűröd a hülyéskedéseinket.Megérted, hogy két matek között teljesen szét
vagyunk esve. (Eszter – VIII.)

Mit szeretünk Mareszben?
- Maresz: kedves, megértő, szépen furulyázik. Neki köszönhetem a furulya
tudásom egy részét. (Sára – V.)
- Maresz jó zenetanár. Jó ember és nagyon kedves. (Zoltán – V.)
- Köszönjük a szép zeneórákat! (Áron – VII.)
- Szépek a zeneórák! (Misi – VII.)
- Rávetted a fiúkat, hogy énekeljenek! (Zsófi – VII.)
- Köszönjük, hogy tudsz minket fegyelmezni. (Judit – VII.)
- Jól tudsz zenélni, nagyon örülök, hogy te vagy a zenetanárnőnk! (Szili – VII.)
- Köszönjük az érdekes zeneórákat! (Iza – VII.)
- Azt szeretem benned, hogy türelmes vagy és érdekes órákat tartasz. (Erik – VII.)
- Szépen zenélsz és nagyon megértő vagy. (Samu – VII.)
- Köszönjük, hogy tanítasz. (Péti – VII.)
- Köszönjük a cigányzenéket! (Csongi – VII.)
- Jól zenélsz! (Ervin – VII.)
- Szeretem benned, hogy nagyon jó veled zenélni. Ha van valami ötletünk, hogy
mivel vagy mit énekeljünk, segítesz megvalósítani. Nagyon kedves vagy! (Eszter –
VIII.)
- Jókat szoktunk együtt zenélni! (Hunor – VIII.)
- Tetszenek veled a zene órák, köszönjük! (Leó- VIII.)
- Nagyon vagányak a zeneórák veled! Neked köszönhetően kezdtem el gitározni,
és te szerettetted meg velem/ velünk! Mindig alig várjuk a zeneórákat! (Csenge –
VIII.)
- Tűröd a hülyeségeim. J (Lóri – VIII.)
- Szeretem a Maresz jókedvét! (Bea – VIII.)
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Mit szeretünk Emesében?
- Kedvelem Emesét, mert kedves és jószívű (Bemi – V.)
- Én Emesében azt szeretem, hogy nagyon szép hangja van és szép festményeket
,,gyárt” (Roland – V.)
- Emese köszi, hogy te vagy a zenetanárunk (Melissza – V.)
- Emese örülök, hogy te vagy a zene és a rajz tanárnőnk, mert te egy kedves ember
vagy (Tamás – V.)
- Emese kedves vagy és megértő és szereted a gyerekeket (Dávid – V.)
- Emese kedves, jól rajzol és énekel (Mihály – V.)
- Emese kedves vagy és türelmes (Sára – V.)
- Emesében azt szeretem, hogy kedves és amikor kell határozott! (Zoltán – V.)
- Emese jó tanár és jószívű, kedves és nagyon szépen furulyázik (Reni - V.)
- Azt szeretem Emesében, hogy akkor fegyelmez, amikor kell. Szerintem jó tanár.
(Matyi – V.)
- Emesében nagyon szeretem, hogy humoros és mindig jókedvű. (Bogi – V.)
- Azért szeretem Emesét, mert egy nagyon kedves és megértő tanárnő (Cristi - V.)
- Köszönjük, hogy türelmes vagy velünk! Kedves és jófej vagy! (Betti – VII.)
- Köszönjük a segítséget kézimunkából, és a sok szép rajzötletet! (Babcsi – VII.)
- Köszönöm, hogy ennyi türelmed van hozzánk! (Zsófi – VII.)
- Köszönöm, hogy olyan kedves vagy hozzánk, és hogy veled mindig éneklünk!
(Judit –VII.)
- Jó a humorod! (Misi – VII.)
- Én azt szeretem benned, hogy borzasztóan jól tanítod a kézimunkát és a
rajzot.(Bogi- VII.)
- Gyönyörűen zenélsz és énekelsz! Nagyon jó kézimunka tanár vagy! Köszönöm a
sok türelmet! (Rebi – VII.)
- Szeretem benned, hogy jó zenész vagy, jól tanítod a kézimunkát, s nagyon jól
rajzolsz és tanítasz! (Iza – VII.)
- Nagyon kedves és vicces vagy, nagyon jól tanítasz! (Szilárd – VII.)
- Kedves vagy és megértő. Nagyon szépen zenélsz és rajzolsz. (Samu – VII.)
- Nagyon megértő és türelmes vagy. (Erik – VII.)
- Nagyon humoros vagy. (Csongi – VII.)
- Köszönjük a szép rajzokat! (Péti – VII.)
- Köszönjük, hogy vicces vagy! (Ervin – VII.)
- Azt szeretem benned, hogy mindig tudod mit csinálsz, magabiztos vagy. (Bea –
VIII.)
- Tűröd a hülyeségeim J (Lóri – VIII.)
- Isten éltessen sokáig! Nagyon, de nagyon jók, érdekesek és izgalmasak az órák
veled! (Csenge – VIII.)
- Emese egy zseni, egy ezermester női alakban és egy jó pedagógus! (Hunor – VIII.)
- Szeretem a tanítási módszeredet és a felfogásodat, meg tetszik, ahogy rajzolsz.
Rólad tényleg el lehet mondani, hogy művészlélek vagy. (Leo – VIII.)
- Azt szeretem benned, hogy türelmesen és kedvesen, de megmondod mit kell
csinálni. Nagyon megértő vagy mindenkivel. Nagyon jól lehet veled beszélgetni és
énekelni. (Eszter – VIII.)

Mit szeretünk Miriámban?

- Miriám jól zongorázik (Bemi – V.)
- Miriámban azt szeretem, hogy nagyon szépen zongorázik (Roland – V.)
- Miriám köszi, hogy zongorázol nekünk euritmia órán (Melissza – V.)
- Miriám szépen zongorázol, csak így tovább (Tamás – V.)
- Miriám kedves és mosolygós (Sára – V.)
- Miriám gyönyörűen zongorázik (Zoltán – V.)
- Miriámban azt szeretem, hogy jól zongorázik és kedves. (Matyi – V.)
- Miriám: szépen zongorázik és nagyon kedves. (Bogi – V.)
- Gyönyörűen zongorázol! (Rebi- VII.)
- Mindenkivel kedves vagy (Ádám – VII.)
- Szépen zongorázol. Nagyon kedves vagy. (Áron, Ervin – VII.)
- Nagyon szépen zongorázol! Így tovább! (Babcsi – VII.)
- Szépen zongorázol és kedves vagy. (Misi – VII.)
- Gyönyörű zongoradarabokkal kíséred az euritmia órákat. (Zsófi – VII.)
- Nagyon kedves vagy! (Marcu – VII.)
- Megértő és kedves vagy a gyerekekkel. (Szilárd – VII.)
- Megértő és kedves vagy mindenkivel. (Erik– VII.)
- Nagyon kedves vagy és nagyon jól zenélsz. (Samu – VII.)
- Köszönjük, hogy zongoráztál euritmián. (Péti – VII.)
- Nagyon kedves vagy és elképesztően jól zongorázol! (Csongi – VII.)
- Nagyon szimpatikus vagy, jók voltak a Varázsfuvola próbák veled! (Bea VIII.)
- Nagyon kedves és türelmes vagy mindenkivel! (Csenge – VIII.)
- Nem ismerlek annyira, hiszen kevés óránk volt együtt, de nagyon szimpatikus
vagy! (Leó, Eszter – VIII.)
- Azt nagyon bírom benned, hogy akármikor látlak, mosolyogsz. (Hunor – VIII.)
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A tehetséges nyolcadik
A világon sok iskola létezik, de egyik se olyan menő, mint a Waldorf iskola, azon belül is a magyar
nyolcadik osztály lakói. Itt mindenkinek van egy külön képessége, tehetsége.
Itt van például Leó. Leónak az a különlegessége, hogy képes a folyosón rettegve sétálni. Leó
ugyanis úgy fél az asszisztens nénitől, mint én az ellenőröktől. Aztán itt van Bea és Csenge. Nekik
rengeteg tehetségük van. Például a nap bármelyik pillanatában képesek bárkit megnyúzni, vagy
csirkeként röhögve hülyeségeket firkálnak a táblára, hogy csak párat említsek. Van még egy Lóri
nevű kislány az osztályban. Neki van a legundorítóbb tehetsége. Ő mandarint tud enni tejjel. Az
osztályba tartozik még Szabolcs, akinek nincs különösebb tehetsége, maximum csak annyi, hogy
sok pénze van, amit meg is oszt honfitársaival. Hunornak elég fura képessége van: ő rengeteget
próbálkozik mindenfélével, de ezek a próbálkozások... hát... nem mindig sikerülnek.
Az osztály nem lenne osztály Vera nélkül. Verának még Beánál és Csengénél is több képessége
van, amelyek közül néhány igazi tudomány, de most nem ez a lényeg. Végülis Verának volt is
ideje ezt a sok különlegességet felhalmozni, mert egy kicsit idősebb nálunk. Hogy mik is ezek a
képességek? Pl. mindig pont akkor jön be az osztályba, amikor a lehető legnagyobb hülyeséget
csináljuk, bámulatos csendet tud varázsolni egy füzet segítségével és ami a legfontosabb, már
nyolc éve tűr el és szeret minket, így, ahogy vagyunk. Amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen ez
az osztály egy elég nehéz eset.
Ez az osztály egy törzs! Főnök az nem egy külön személy, hanem mindig az, akinél egy széttépett
labdamaradvány van. Ebben a törzsben mindenkinek külön szerep jutott. Lóri az edzőgép, akit az
osztály megverhet, és ezáltal edzhet, mert Lórit, ha fekszik a földön és kapálózik, nehéz
mozgásképtelenné tenni. Szabolcs az, aki ellátja a törzset pénzzel, és nem hagyja, hogy édesség
nélkül maradjon. Leónak is hasonló szerepe van: ő nem pénzzel és édességgel, hanem
szendvicsekkel látja el elvtársait. Csengének és Beának fontos szerepe van. Bár főnök nincs, azért
viszik az osztályt előre: ők nyúznak meg mindenkit, de ők kérdezik meg az osztály többi lakójától,
hogy van-e valami baj. A tesztek kiosztása utáni időszakon kívűl mindig jókedvűek. Hunornak
nincs különösebb szerepe, csak úgy van. Bár Veránál csak akkor van a széttépett
labdamaradvány, ha órán erre a tárgycafatra figyelünk és nem rá, ezért elveszi, hogy ezzel az
állást megfordítsa. Így mégis őt tekintjük az elsődleges törzsfőnöknek. Verának elég fontos
rangbéli feladata van: összetartja, tanítja és megvédi a törzsét. Eléggé fel tudja dobni a
napjainkat. Különösen, amikor egy bizonyos kosárral jön le a lépcsőn.
Puskás Eszter

Esti hangulat

VIII.M

Este van, s itt a fáradt gyermek,
És itt vannak az angyalok,
Az ember lefeküdni próbál,
De itt kezdődnek csak a bajok.
Ágyat vetni, fogat mosni s lefeküdni,
És most jön a neheze:
Itt az elalvás ideje!
Hóhó,de itt az esti mese!
Királyok, hercegek, kalandok,
Nem hoznak álmot a szememre...
S röpít a nagy izgalom:
- A mesét, álomtündér, te fejezd be!

Sándor Kristóf Péter – VII. M
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Kedves gyerekek!
A következő rejtvények helyes megfejtői között ajándékot sorsulunk ki. Az első rejtvény az V-VIII-asoknak,
a második a II-IV-eseknek és a harmadik pedig a kisebbeknek, akár a legkisebbeknek (ovisoknak) szól.
A helyes megfejtéseket december 19-ig várja Csilla tanci vagy Eszter óvó néni. Sorsolásra december 20-án
kerül sor. Játékra fel! J

Rejtvény nagyoknak Rebitől (VII.M)
9313 = 1
8283 = 4
4390 = 2
0000 = 4
4321 = 0
8080 = 6
4426 = 1
24689 = 4
5123 = 0
2299 = 2
1234 = 0
3624 = 1

8888 = 8
9999 = 4
6393 = 2
8649 = 4
1212 = 0
36810 = 4
4268 = 3
4325 = 1
5678 = 3
9876 = 4
3694 = 2
9113 = ?

Karikázz be minden harmadik
betűt, és megtudod, mit jelent
az ADVENT szó!

Vezesd el Máriát és Józsefet
Betlehembe (a csillaghoz)!
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