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Gyermekkora
 Szegény református családban született. 
Szüleinek  (Arany György és Megyeri Sára) 
késői gyermeke volt, akik féltő gonddal 
nevelték, hiszen a tüdőbaj miatt kilenc 
testvére közül nyolcat előtte elvesztettek. 
(Kilenc testvére közül csak a legidősebb, Sára 
maradt életben).  Egészen korán, három- 
négyéves korában megtanult olvasni, hamuba 
írt betűk segítségével. Apja rengeteget 
mesélt neki a Toldikról, megszerettette vele 
a magyar népköltészetet és az irodalmat. 
Tanulékonysága korán feltűnt: mire hatévesen 
iskolába került, már nemcsak tökéletesen 
olvasott, hanem sok bibliai történetet és  
számos éneket  ismert. Csodagyereknek 
tartották, és már iskolai évei alatt városszerte 
ismertté vált verseiről  Arany János már 
gyermekkorában gitározott és zongorázott. 
Saját elmondása szerint, amikor Debrecenben 
felcsapott színésznek, szép, csengő hangja 
volt. Tizennégy éves korában segédtanítói 
állást tudott vállalni, és támogatta idősödő 
szüleit. Az anyagi javakban nem dúskáló 
családi háttér ellenére olyan nagy és sokoldalú 
szellemi műveltségre tett szert, hogy felnőtt 
korára a latin, a görög, a német, az angol és a 
francia irodalom remekeit eredetiben olvasta, 
és jelentős fordítói munkát is végzett. 

Házasságkötése és gyermekei
1840. november 19-én  feleségül vette Ercsey 
Juliannát Nagyszalontán. Házasságukból 
1841-ben született Juliska lánya és 1844-
ben László fi a, aki később ismert bankár, 
népköltészetgyűjtő, Arany hagyatékának 
gondozója, kitűnő költő és irodalomtudós lett. 
Gyermekeinek sikereire Arany mindig nagyon 

Arany János

büszke volt. Halála után fi a rendezte sajtó alá 
Arany hátrahagyott iratait és levelezését négy 
kötetben.

Elismert költővé válása
Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett 
alkotmány című szatirikus eposszal indult, 
de igazán ismertté az 1846-ban készült 
elbeszélő költeménye, a Toldi tette. Már 
pályája kezdetén is foglalkozott a közélettel, 
és politikai tárgyú cikkeket írt. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harcban nemzetőrként vett részt, 
majd a Szemere Bertalan által vezetett 
belügyminisztériumban volt fogalmazó. A 
bukást követően egy ideig bujdosott, majd 
Nagykőrösre költözött, ahol 1851 és 1860 
között tanári állást tudott vállalni.
1860. július 15-én a Kisfaludy Társaság 
igazgatójává választotta, így Pestre költözött, 
és még az év november 7-én megindította a 
Szépirodalmi Figyelőt, amelyet 1862. október 
30-ig szerkesztett.  Az 1870-es évek során 
befejezte a Hamlet és a János király fordítását, 
lefordította Arisztophanész összes művét, 
elkészült a Bolond Istókkal, valamint megírta 
az Őszikék című ciklusát, és bevégezte a 
Toldi-trilógia középső részét. 
 
Betegsége és halála
Régi betegsége, a heveny hörgőgyulladás 1878 
áprilisában újra kitört rajta, de a szokottnál 
súlyosabban. Végül a Petőfi -szobor 1882. 
október 15-i avatásán meg is fázott, és 
tüdőgyulladást kapott. Ettől kezdve állapota 
fokozatosan romlott, és néhány nappal 
később, 1882. október 22-én déli 12 órakor 
elhunyt Budapesten. 

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. 
október 22.) magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság 
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. 
A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb 
alakja. A legnagyobb magyar balladaköltő. Petőfi  Sándor 
kortársa és barátja is volt egyben. 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/
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500-ik iskolai nap
 Szeptember 18-án ünnepelte 
osztályunk, a Lépésről lépésre III. 
osztály az 500. tanítási napot. Ez 
alkalommal délelőtt ellátogattunk 
az One Move edzőterembe, ahol 
falat másztunk és a kötélpályát is 
kipróbáltuk, mely csodás élményt 
nyújtott.
 A délután az élmények 
megörökítésével valamint a 
szebbnél-szebb és ötletes “százas 
gyűjtemények” bemutatásával telt. Nem hiányzott a fi nom sütemény, mellyel egy ügyes 
édesanya lepett meg bennünket.

 Benedek Elek születésének 
évfordulóján ünnepeljük a Magyar 
népmese napját. Erre való tekintettel  
iskolánk negyedikesei meglátogatták 
az előkészítő osztályos iskolatársaikat.  
A magukkal vitt olvasókönyvből 
felolvasták A hétlábú paripa című 
magyar népmesét. A mese mellett 
furulyaszó és citera kíséretével 
népdalokat is énekeltek valamint 
magyaros motívumokkal díszített 
könyvjelzőt vittek ajándékba 

az iskolakezdőknek. Jó érzés volt újból megtapasztalni a közös meseolvasás és 
mesehallgatás örömét.

 Szeptember 18-án ünnepelte 
osztályunk, a Lépésről lépésre III. 
osztály az 500. tanítási napot. Ez 
alkalommal délelőtt ellátogattunk 
az One Move edzőterembe, ahol 
falat másztunk és a kötélpályát is 
kipróbáltuk, mely csodás élményt 

 A délután az élmények 
megörökítésével valamint a 
szebbnél-szebb és ötletes “százas 
gyűjtemények” bemutatásával telt. Nem hiányzott a fi nom sütemény, mellyel egy ügyes 

 Benedek Elek születésének 
évfordulóján ünnepeljük a Magyar 
népmese napját. Erre való tekintettel  
iskolánk negyedikesei meglátogatták 
az előkészítő osztályos iskolatársaikat.  
A magukkal vitt olvasókönyvből 
felolvasták 
magyar népmesét. A mese mellett 
furulyaszó és citera kíséretével 
népdalokat is énekeltek valamint 
magyaros motívumokkal díszített 
könyvjelzőt vittek ajándékba 

az iskolakezdőknek. Jó érzés volt újból megtapasztalni a közös meseolvasás és 

A Magyar népmese napja

 Október 11-én került sor Temes megyében az előkészítő osztályosok Rákóczi 
ösztöndíjának ünnepélyes átadására. A Bartók Béla Elméleti Líceum dísztermében 
16,30-tól a vidéki iskolák diákjai, fél hattól pedig a bartókos iskolakezdők vehették át a 
10 ezer forint értékű támogatást Pálinkás Barnabástól, a Szövetség fő munkatársától és 
Czáboczky Szabolcstól.
 Temes megye három éve vált a Rákóczi Szövetség több mint tízéves Beiratkozási 

Rákóczi ösztöndíjak ünnepélyes átadása
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 A Lépésről lépésre IV. osztály és a Hagyományos előkészítő osztály Hálakert 
projekttel indított. A negyedikesek így számoltak be az eseményről: “Az újratalálkozás 
örömével kezdtük a második évben is a Boldogság órákat. Megtanultunk hálásak lenni 
apró dolgoknak is. Örömmel álltunk 
neki a mi hálakertünk elkészítésének 
s megígértük magunknak, hogy egész 
évben gyakoroljuk a hálát!” 
 Az októberi Boldogságórák témája 
az optimizmus volt. A foglalkozások 
során gyakoroltuk, hogy hogyan lehet 
minden helyzetben a legjobbat keresni. 
Arckifejezéseink megfi gyelésével fel-
ismertük lelkiállapotunkat, nevetés-
versennyel mindenki jókedvre derült. A 
képzeletbeli varázsgömb segítségével betekintettünk optimistán a jövőnkbe. 
 Gyermekszemmel mi lehetne szebb, mint cukorkaeső, virágos rét, pónik és 
hercegnők, mosolygós- vagy éppen szerelmes világ.

programjának  kedvezményezettjévé.
         A program érinti a teljes Felvidéket,
a kárpátaljai Felső-Tisza vidékét, 
a partiumi Bihar és Máramaros 
megyét, Temes megyét, az erdélyi Dés 
környékét, Fehér megyében, a vajdasági 
szórványterületek, Horvátország és a 
szlovéniai Muravidék magyar iskolába 
íratott gyermekeit. A program célja, 
hogy ráirányítsa a magyar családok 

fi gyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére.
 A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre.
A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti 
személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. Köszönjük!

programjának  kedvezményezettjévé.
         A program érinti a teljes Felvidéket,
a kárpátaljai Felső-Tisza vidékét, 
a partiumi Bihar és Máramaros 
megyét, Temes megyét, az erdélyi Dés 
környékét, Fehér megyében, a vajdasági 
szórványterületek, Horvátország és a 
szlovéniai Muravidék magyar iskolába 
íratott gyermekeit. A program célja, 
hogy ráirányítsa a magyar családok 

fi gyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére.

örömével kezdtük a második évben is a Boldogság órákat. Megtanultunk hálásak lenni 
apró dolgoknak is. Örömmel álltunk 
neki a mi hálakertünk elkészítésének 
s megígértük magunknak, hogy egész 

 Az októberi Boldogságórák témája 
az optimizmus volt. A foglalkozások 
során gyakoroltuk, hogy hogyan lehet 
minden helyzetben a legjobbat keresni. 
Arckifejezéseink megfi gyelésével fel-
ismertük lelkiállapotunkat, nevetés-
versennyel mindenki jókedvre derült. A 
képzeletbeli varázsgömb segítségével betekintettünk optimistán a jövőnkbe. 

Boldog iskola program

 Az őszi szünidőben, negyedik alkalommal került sor iskolánkban a Román nyelvű 
bejárótábor megszervezésére. A tábor célja: a magyar anyanyelvű gyermekek román 
nyelven való kommunikálásának segítése, beszédbátorságuk és beszédkedvük erősítése 
volt. A román nyelv mellett a mozgásnak volt elsődleges szerepe a programban.
 Délelőttönként Huszár Somogyi Gabriella tanárnő és Szoboszlai Diana egyetemi 

Bejárótábor
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Úszótanfolyam
Miután az elmúlt tanév második félévében az akkori negyedikesek, október-novemberben 
a jelenlegi negyedikesek járnak rendszeresen az Aréna uszodába tanítóik - Balázs Melinda 
és Vinczeff y Kinga valamint Szabó Ferenc - kíséretében. Az úszótanfolyam vezetője 
Borbély Anita úszóedző. Tavasszal a harmadikosokon a sor.

A Hagyományos II. osztály tanulói december 
4-én délután Mikulás napi előadást 
tartottak. Három színdarabot mutattak be: 
A becsületes megtalálók, A Mikulás és a 
jelzőlámpa valamint A Mikulás és a hó 
címmel. A szülők, nagyszülők tapssal, 
dicsérettel jutalmazták meg őket, majd 

fi nom házisüteményekkel kedveskedtek ügyes gyermekeiknek, kisunokáiknak.

A Rákóczi Szövetség külhoni óvodákat 
támogató programja segítségével Mikulás napi 
alkotóházra került sor december 6-án délelőtt 
a 11-es Számú Napköziben, melyet közösen 
tartottunk a Bartók Béla Elméleti Líceum 
partner Lépésről lépésre előkészítő osztályával.
Az iskolásokat Adorjányi Borbála ás Apró 
Juliánna tanító nénik kísérték el. Volt ének, 
vers, közös kézimunka és jó hangulat. A 
Mikulás is meglepett bennünket egy nagy zsák ajándékkal, és megígérte, hogy jövőre is 
megteszi, ha szófogadó gyerekek várják.

December 7-én, a téli ünnepek alkalmával a 
Lépésről lépésre második osztály vendégül látta a Notre Dame Óvoda óvodásait, akiket 
Buleja Krisztina és Balogh Tünde óvónők kísértek el. A gyerekek  rövid ismerkedő játék 
után karácsonyi énekekkel örvendeztették meg egymást, majd színezés és kölcsönös 
ajándékozás     következett. Nagyon gyorsan elrepült az együtt töltött idő, a gyerekek alig 
várják a következő találkozást, amelyre  reményeink szerint tavasszal fog sor kerülni.

hallgató, volt bartókos diák, valamint iskolánk román szakos tanárai a gyermekek román 
nyelvi ismereteit fejlesztették játékos gyakorlatok, feladatok által. Az ebéd és a kiérdemelt 
pihenő után, 16 óráig, a tanulók mozgásos, zenés- vagy társasjátékos foglalkozásokon 
vettek részt. A mozgásos programokat Magyar Petra tanárnő irányította.
 A program során a felhőtlen jókedv, a vidámság, új barátságok kialakítása kerültek 
középpontba.

Mikulás napi előadás

A Rákóczi Szövetség külhoni óvodákat 
támogató programja segítségével Mikulás napi 
alkotóházra került sor december 6-án délelőtt 
a 11-es Számú Napköziben, melyet közösen 
tartottunk a Bartók Béla Elméleti Líceum 
partner Lépésről lépésre előkészítő osztályával.
Az iskolásokat Adorjányi Borbála ás Apró 
Juliánna tanító nénik kísérték el. Volt ének, 
vers, közös kézimunka és jó hangulat. A 
Mikulás is meglepett bennünket egy nagy zsák ajándékkal, és megígérte, hogy jövőre is 

Mikulás napi alkotóház

Partnerkapcsolat
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Versek
Kedves iskolám

Szól a csengő, szépen zengő,
Sok gyermeknek szól a csengő.
Tárt kapujával vár az iskolám,
Hogy el ne késsek, ezért keltem korán.

Sárguló, ritkuló ágú fák,
Megtelnek lassan a padocskák.
A termekben énekszó hallható,
Vidáman dalol a sok kis manó.

Szentmiklósi Anna, Hagyományos IV. osztály

        Lovas álom

Éjszaka szépet álmodtam,
Lovak voltak az álmomban.
Sörényük a szélben szállt,
S éreztem a friss fű illatát.

A lovak vágtattak, mint a villám,
Megállás nélkül az erdőn át.
A vízesés fölött s a barlang után. 
Vége az álomnak, hajnalodik már.

Farkas-Erdély Kinga, Hagymányos IV. osztály

      Az osztály

  Az osztály szép nagy,
  Benne van sok kis agy.
  Tizenkét pad, sok gyerek,
  A szünetnek már vége lett.

  Bejön Tanító bácsi,
  Egy óráig magyaráz,
  De mi csak nézünk rá,
  Pedig nem kínai és nem is japán.

Riskó Hanna, Hagyományos IV. osztály

       Iskolások

 Zalán, Réka, Emese
 Enni akarnak estére.
 Nem akarnak zöldséget,
 Ennének csak édességet.
 Imi akar táncolni,
 Sanyi akar rajzolni.
 Karcsi akar játszani,
 Otti akar ugrálni.
 Lilla akar sportolni,
 Anna akar dalolni.

Szentmiklósi Anna, Hagyományos IV. osztály

        Az ősz                                                                        
     Napsütötte domboldal,
     Rozsdabarna az avar.
     Fákról hulló levelek,
     A melegnek vége lett.
     Délre mennek a madarak,
     Visszajönnek, ha itt a tavasz.

Farkas-Erdély Kinga, Hagyományos IV. osztály

Karácsony reggel

Karácsony reggel 
Mindenki boldogan kel fel.
Jézuska műhelyében
Angyalkák dolgoztak-e serényen?

Tűlevelű karácsonyfa
Hegyén csillag mosolyogva.
Aranyport hint szerte-szét
A szeretet ünnepén.

Nyitva szíved ajtaja?
Pajtásod meg van vígasztalva?
Kibékültél barátoddal?
Vagy talán a tesóddal?

Ha igennel válaszoltál,
Igazi kincsre találtál.
Fújhat szél és hullhat hó,
A karácsony nagyon jó!!!!!!!!

Barabás Evelin, Hagyományos  III.osztály
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Ó, szép fenyő...

Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő,
De jó, hogy mindig zöldellsz!
Ó, jó fenyő, ó, jó fenyő,
Szép vagy te, szemnek, szívnek.
Vidám zöld színed nem fakul,
Ünnepel téged az egész világ.

Ó, szép fenyő, ó, jó fenyő,
Nagyon tetszel te nékem.
Karácsonytájt oly érdemes fa,
Egy sincs oly örvendetes.
Ó, szép fenyő, ó, jó fenyő,
Nagyon tetszel te nékem!

Nagy Natália, Lépésről lépésre III. osztály

Kedves Mikulás!

Kedves Mikulás!
Eljöhetsz hozzánk
Duzzadt kis zsákoddal,
Vidám mosolyoddal.
Esztinek hívnak
S izgatott e víg nap.

Mikulás, Mikulás...
Itt írom a levelet,
Kuncogok s nevetek.
Unalmas egy kicsit már,
Látni akarlak már.
Állok és várok....
S álmaimban is várok.

Makkai Zsuzsanna-Eszter,
 Lépésről lépésre IV. osztályVálogatott írások

Az őzike
 
 Egy viharos őszi nap volt, mikor született egy őzike. Nagy barna szemével csodálta a 
világot. Elérkezett a December. Térdig érő hó esett egy reggelre. Az őzike kaparta a havat élelem 
után kutatva. Azonban a Fekete erdőben a farkasok az őzikénk lábnyomára bukkantak. Szellem, 
a falkavezér, kiszagolta az őzike csapatának a szagát. Rátaláltak a farkasok az őzikénkre, az 
őzek hanyatt-homlok menekültek. Az őzikénk anyja megcsúszott, és huszonöt métert zuhant a 
rettentő szakadék aljáig. A farkasok martalékává vált. Az őzek megmenekültek. Most már csak 
kilencen maradtak. 
 Egy hét után furcsa hangokra lettek fi gyelmesek. Puskalövések hallatszódtak. Gergő és 
a barátai voltak. Éppen arra járt Szellem, a farkas. Az őzek a két domb között legeltek. Előttük 
voltak a vadászok, hátuk mögött a farkasok. Nem volt hova meneküljenek, így véres csatát vívtak. 
Az őzek hárman megmenekültek. 
 Még sok veszedelem leselkedett rájuk. Egyszer a juhász kutyái rontottak rájuk, s egyikük 
gödörbe lépett, és a kutyák elkapták. Máskor a hiúz, Árnyék, aki felütötte  fejét a  Fekete erdőben, 
ő próbálta elkapni őket a fáról. De nem sikerült neki, mert Gergő lelőtte, sajnos az őzikét is. Csak 
Kisherceg, a mi őzünk, élte túl egy sebbel a lábán, amit Árnyék ejtett rajta. 
 Nagyon fájt a lába. Az erdő melletti ház  udvarába vánszorgott be. Eszter, az erdész leánya, 
meglátta Kisherceget, és nagyon megesett a szíve rajta. Anyukájával és apukájával együtt ápolták 
karácsonyig. Karácsony napján kiengedték, és az őzike boldogan szaladt ki a házból. Ő is kapott 
ajándékot a fa alá, sok-sok szénát. A telet Eszteréknél töltötte. 
 Tavasszal elbúcsúzott tőlük, s elment társakat keresni. Nemsokára családot alapított, és 
boldogan élt tovább.
 Itt a vége, fuss el véle, a Fekete erdő közepébe!

Bakos Dávid-István, Lépésről lépésre IV. osztály
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                        Karácsonyi történet 

   Egy karácsonyi éjszakán két barát bolyongott a sötét utcákon, 
fagyoskodva. Mindenki ünnepelt, csak a két gyerek járkált az utcán. 
De meglátta őket egy nevelőnő, aki az ablakából figyelte a szállingózó 
hópelyheket. Elvitte őket az árvaházba, ahol befogadták őket és kerestek 
számukra egy olyan családot, amely mind a két gyereket magukhoz  
vette.
   Így nemcsak egy boldog karácsonyuk lett, hanem egy boldog 
gyerekkoruk  is, mert egy szerető családban élhették  tovább a 
gyerekkorukat.

Vass Réka, Lépésről lépésre III. osztály

                        A karácsonyfa 

   Volt egyszer egy fenyőfa. Ez a fenyőfa nem szeretett egy helyben állni, arra 
vágyott, hogy bár sétálhatna egyet.
   Egy alkalommal arra járt egy tündér. Megsajnálta a búslakodó fát és lábakat 
adott neki.  A fenyőfa elindult sétálni. Kis idő múlva azonban rájött, hogy 
visszavágyódik eredeti helyére. Elindult hát visszafelé. Nagyon szomorú lett, 
hogy már nem találta meg a régi helyét.
  Messziről megpillantott egy házat. Odament. Akik a házban laktak, éppen 
karácsonyfát kerestek. Meglátták a fenyőfát, és megörültek neki. Bevitték a 

házba, és feldíszítették. Azóta boldogan él. 
Tönkő-Fenyvesi Réka, Lépésről lépésre III. osztály

        Karácsonyi üzenet 

 A karácsony ünnepe nagyon szép. Azért szeretem oly nagyon, mert együtt 
díszítem fel a fenyőfát a családommal.
 A karácsonyfa alatt mindig sok ajándék van, mellette énekel Szenteste a 
család. Ilyenkor mindenki nagyon izgatott és boldog.
  Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Boros Szonja, Lépésről lépésre III. osztály

                        A hóember 

Eljött a tél. A gyermekek a sok-sok hóból építettek egy hóembert.
   A hóember minden este beszélgetett az állatokkal, mindegyikük 
elmondta,  hogy mi történt vele azon a napon. Például a nyúl azt 
mesélte, hogy majdnem elkapta  a róka. A hóember meghallgatta őket 
türelmesen, s ha szükségesnek találta, akkor jótanáccsal látta el őket.
   A tél közepe táján, egyik este, a mókus szaladt hozzá ijedten, és azt 
mondta neki, hogy mikor megnézte a télire összegyűjtött  mogyoróit, 
csak a felét találta meg. A hóember rögtön nyomozni kezdett, mikor 
a fehér hóban meglátta az árulkodó lábnyomokat. A lábnyom a sünié 
volt. A süninek nem volt ennivalója, ezért lopott a mókustól. A hóember azt tanácsolta, hogy 
osztozzanak az ennivalón.
   Így is történt. Hanem egy nap kibújtak a hó alól az első hóvirágok, s a napocska is meg-
mutatkozott. Ekkor a hóember  elbúcsúzott barátaitól, az állatoktól, megígérve, hogy következő 
télen ismét találkozni fognak, és elolvadt. 

Orosz Mikolt Adónia, Lépésről lépésre III. osztály
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                         Karácsonyi történet 

   Mindenki tudja, hogy a Karácsony a gyerekek kedvenc ünnepe, hiszen akkor 
jön az Angyalka.
   A tavalyi Karácsonyom nagyon jó volt. Most elmesélem nektek.
   A tavaly már alig vártam a Karácsonyt, mert tudtam, hogy a család ünnepe 
és sok ajándékot kapunk. Egy héttel Karácsony előtt megvettük a fenyőfát, 
de a garázsban tartottuk két-három napig. Aztán felvittük  a szobába és fel is díszítettük. 
Az Angyalka sok ajándékot hozott, nemcsak nekünk,  hanem az ismerőseinknek is. A kedvenc 
részem az volt, amikor  a kereszttestvéremnél voltam egész nap, és a szüleim este későn jöttek 
értem, de az ajándékok még akkor sem voltak a karácsonyfa alatt. Kereszttestvéremmel meg 
akartuk ijeszteni a szülőket, ezért lekapcsoltuk a villanyt néhány percre. Miután felkapcsoltuk a 
villanyt, mit láss, mit nem, ott volt a sok ajándék.
   Remélem, hogy mindenkinek egy boldog, meglepetésekben gazdag  Karácsonya lesz.

Mușceac Tímea,  Lépésről lépésre  III. osztály

   A hét cica nagy kalandja 
      - Első rész -  

  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cica, akit Lucának hívtak.
Ez a Luca cica megunta a háznál való életet, és elindult világot látni, 

 de mielőtt elindult volna,  megkérdezte a szomszéd cicát, Tomikát,
hogy belevágna-e ő is ebbe a nagy kalandba. Amikor Tomika 
meghallotta, hogy milyen útra indul Luca cica, így felelt:

    -Hát persze hogy elmegyek, hogyne mennék,  csak… be kell pakolnom,  
mert nagy út vár ránk!

Miután Luca meg Tomika bepakolt, elindultak a nagy útra. Addig mentek, amíg el nem értek a 
kikötőbe. Ott felszálltak egy hajóra, és jegy nélkül elindultak Amerikába. 
  Amerika  első városában találkoztak Hópihével és Tomásszal, a tarka-barka macskákkal. 
Megkérdezték tőlük is, hogy nem akarnak-e egy kis kalandot a sok egérfogás után.  Ők kórusban 
ezt válaszolták: 
   - Annyira tetszenek a kalandok, hogy egy ilyen szuper esélyt semmiképp sem hagyhatunk ki!
Így szövetkezve a négy cica elindult Texas felé. Útközben betértek egy vendéglőbe. Miközben a 
menüt nézték, odasomfordált Cirmos és Lukrécia cicaházaspár, akik meghallották, hogy a négy  

                        A kismalac háza 

   Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismalac. A kismalacnak 
volt egy kis háza. A ház nagyon tiszta volt. 
   Egy szép napon sétálni ment. De hogy ne felejtsem el, a fák között 
ott bujkáltak a farkasok. Lesték a kismalackát. Alig várták, hogy elmenjen 
otthonról. 
     A farkasok belopództak. Annyi szemetet csináltak... El akarták dobni a hulladékot, de az volt 
a baj, hogy nem tudták melyik szemetet melyik kukába dobják. 
     Hazajött a kismalac. Látta, hogy a farkasok gondolkoznak. A kismalac megtanította őket, hogy 
melyik  hulladékot, melyik kukába kell tenni. A farkasok megköszönték. A kismalac nagyon 
örült, hogy sikerült valakit megtanítani a szelektív hulladékgyűjtésre. 
     Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszitek, járjatok a végére!

Turbók Karina-Elisabeta, Lépésről lépésre IV.  osztály
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Két lufi  száll a levegőben. Azt mondja az egyik:
-Vigyázz! Kaktusssszzzz....

Hogy hívják a duci fókát? Pufóka

Nyuszika repül a levegőben. Találkozik a rókával. Kérdezi tőle:
 -  Szeretnél te is repülni?
Azt mondja a róka magában: - Milyen ügyes nyúl, tud repülni!
 - Most nem, majd később! – feleli a róka.
Továbbrepül a nyuszi. Találkozik a farkassal. Kérdezi tőle:
 - Akarsz te is repülni?
Gondolja a farkas magában: - Milyen ügyes nyúl, tud repülni!
 - Most vadászok, majd később!
Továbbrepül a nyúl. Meglátja a medvét. Kérdi tőle:
 - Nem akarsz te is repülni?
 - De igen, akarok!
 - Akkor menj az oroszlánhoz és pofozd fel! 

(Nagy-György Csaba, Lépésről lépésre III. osztály)

Hogy hívják a félős baktérium lányát? Para Zita 

 (Konti Ákos Barna, Lépésről lépésre III. osztály) 

Hogy hívják a francia hegymászót? Löpottyant  

 (Jakab Mihály, Lépésről lépésre III. osztály)

cica mit forgat a fejében.  Hozzászóltak a kalandor macskák beszélgetéséhez:
 - Mi is szívesen részt vennénk a terveitekben, csak előtte menjünk haza, hogy vegyük el 
a bőröndünket. Úgyis meguntuk a lustálkodást, hogy nem vadászhatunk…csináljuk végre azt, 
amit akarunk!
  Hamar összecsomagoltak, és most már hatan bandukoltak Texasba. 
Ott találkoztak Kittyvel, akit városi elkényeztetett cicának ismertek a helyiek. Ő is csatlakozott a 
nagy kalandorokhoz. Kitty, a texasi mindentudó és mindentismerő cica így szólt hozzájuk:
 - Miáááu! Veletek tartok a nagy felfedezésen, csak előbb bújjunk el a közelgő hurrikántól, 
és várjuk meg a  veszély végét!
 A hurrikán közeledett, az ég elsötétedett, a hét cica pedig a búvóhelyről élte át kalandjuk 
első izgalmas részét.

Dotterer-Kiszely Patrik, Hagyományos III. osztály

Viccek Egy tevegyerek megkérdezi az apukáját:
- Apa, miért van hosszú lábunk?
- Hogy tudjunk a homokban járni.
- És miért van púp a hátunkon?
- Hogy legyen vizünk a sivatagban.
- És akkor miért vagyunk az állatkertben??? 

(Király Erik, Lépésről lépésre III. osztály)
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Rejtvény

KIFESTOK“

Ê xÊ Ê =Ê 60Ê Ê Ê Ê Ê
Ê xÊ Ê =Ê 18Ê Ê Ê Ê Ê
Ê xÊ Ê +Ê Ê =Ê 36Ê Ê Ê
Ê +Ê Ê =Ê 40Ê Ê Ê Ê Ê
Ê +Ê Ê =Ê 37Ê Ê Ê Ê Ê
Ê xÊ Ê =Ê ?Ê Ê Ê Ê Ê
Ê +Ê Ê xÊ Ê =Ê ?Ê Ê Ê
Ê xÊ (Ê Ê +Ê Ê +Ê )Ê =Ê ?Ê
Ê xÊ Ê +Ê Ê =Ê Ê Ê Ê
Ê xÊ Ê =Ê ?Ê Ê Ê Ê Ê

Ê(Gaspar Toma-Ciprian, Lépésről lépésre IV. osztály)
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