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Mit várunk a 2021-es évtől? – a szerkesztők gondolatai:
2021-ben szűnjön meg a covid!
Mert emiatt nem lehet találkozni a rokonainkkal, a barátainkkal, se senkivel! Nem lehet utazni, folyamatosan fuldoklunk a maszkban! Nem lehettek ünnepségek, se semmi!
Úgyhogy 2021, kérlek, szüntesd meg a koronavírust!
Másrészt szeretnék egy egészséges Földet. Megkérem az embereket, hogy ne szemeteljenek, vigyázzanak a
környezetükre! Vigyázzunk rá!
Halló! Figyelsz te? Ne szemetelj! Ha így folytatod, GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS lesz! Ezt kívánom tőled
2021., a Földnek.
Amit én szeretnék magamnak, hogy eljussak végre a nagymamámhoz! Meg azt, hogy ezt az írás feladatot
befejezzem! :D
Mi változzon meg 2021-ben? Legyen vakcina! Ne legyen covid-19 és ne legyünk betegek! Ne kelljen maszkos
embert játszani! Az emberek háromnegyed része legyen beoltva, kivéve a gyerekek! Ha be leszel oltva, akkor
nem terjed majd annyira a vírus. Ha már 20 éves vagy és be akarod magadat oltatni, akkor jelentkezz! Ha
még a vakcináról is többet fogsz tudni, akkor jelentkezz itt!:
vakcinainfo.gov.hu
Kérlek, ha 22 éves vagy és nem volt elég meggyőző, amit írtam, akkor most elég meggyőző leszek:
Az emberek negyede nem akarja beoltatni magát. Ebben a humoros Srácváros újságban mindenféle jó vicc
van, de most komoly leszek. Te, aki ezt a cikket olvassa, felnőtt vagy, vagy tanítvány, vagy esetleg gyerek, ha
kell külön írok nektek verses rímeket, hogy meggyőzzelek benneteket!
És még egyszer, mi változzon meg 2021-ben? Lehessen járni moziba, lehessen járni cukrászdába, fagyizni,
szülinapra. Jaj, kifogytam az ötletekből! Bocs de sírok, mert kifogytam az …
Ja de nem! LEHESSEN JÁRNI MINDENHOVA!
Legyen a legjobb év 2021. Ne legyen koronavírus, szabaduljunk meg végre a maszktól, lehessen menni a
mamához, nyissanak az éttermek, ehessünk pizzát, legyenek edzések, legyenek focimeccsek, lehessen külföldre utazni, lehessen előadásokra menni, legyen MINESHOW, nyisson ki a mezőgazdaság, mehessünk
sétálni, nyisson ki a posta, nyisson ki az állatkert, keressék az ásványokat, változzon a világ meg!
Mindenki legyen boldog, legyen jókedvű!
Szeretném, ha 2021-ben boldogabb lennék. Most, hogy elment valaki a családunkból, kicsit elhalványult a
boldogság, de most, hogy írom ezt, tele vagyok ötletekkel és sokkal boldogabb leszek.
Most nem is tudom, mit szeretnék még, nekem mindegy mi lesz, nekem az a legfontosabb, hogy együtt legyek azokkal, akiket szeretek. Múljon el a koronavírus!
Szeretném, ha többet járnék lovagolni, többet szeretnék kint lenni, többet szeretnék olvasni, és többet szeretnék iskolában lenni és tanulni és többet szeretnék sétálni. Szeretném, ha a macskám, Müzli és a testvére
Timi sokkal többet lennének bent.
2021-ben lehessen levenni a maszkot! Ássuk el a csatabárdot! Szűnjön meg a Kovid! Legyen rendes tanítás!
Végre lehessen 10 főnél nagyobb társaság együtt! Legyen szülinap, legyen több előadás és koncert, Legyen
sok olimpia, szűnjön meg a műanyagzacskó, hogy vigyázhassunk a környezetünkre!
Legyen sok vadakat terelő juhász!
És legyen sokkal híresebb a Srácváros!
Én azt várom 2021-től, hogy legyen vége járványnak, mert már nagyon uncsi a maszk. De ha vége lesz, akkor annyi terveznivalóm van! De persze nem vásárolni akarok, mert azt gyűlölök, hanem inkább barátokat
áthívni. És még azt várom, hogy legyen könnyebb az iskola, de a matek az eléggé könnyű, de mindegy.
Legyen covid nélküli 2021-es évünk! Végre dobjuk el a maszkot, fogjunk rendesen kezet, éljünk normálisan!
Múljon el a covid! Legyünk jobb emberek! 2021-ben legyen jobb a világ! Mert 2021 a fejlődés éve!
Nagyon nagyon szeretném, ha a 2021. rendes évvé válna. A 2020. nagyon rossz volt. Szétrontotta a normális
életünket, ez változzon vissza! Ne féljen egyetlen ember sem!
De a környezetünk pácban van, ne maradjon így! Nem lehet ez így!
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Tóth-Bán Júlia – Ország Csenge:
Árnyék az éjszakában

1. fejezet
(Egyedül az öltözőben)
Panni álmodozva nézett a távolba. Épp a kedvenc krimisorozatán gondolkozott. Elképzelte, hogy ő
áll a főszereplő helyén, és nagyban gondolkodik egy megoldhatatlan rejtélyen. Már majdnem megvolt a
megoldás, amikor valaki hirtelen kizökkentette a gondolatmenetből.
- Kovács Panna! – üvöltötte a töri tanár. Panni megmerevedett, mert csak akkor szólították a teljes
nevén, amikor igazán mérgesek voltak rá. – Válaszolj már, ha hozzád beszélek! Ezt nem hiszem el! Azonnal
ki a táblához!
Panni kelletlenül feltápászkodott a padból, és kikullogott a táblához. A 7.b-s lányok kaján vigyorral
az arcukon, míg a fiúk aggódva figyelték. A téma a II. ipari forradalom volt. Vért izzadt a sötét szoba működésével, Zeppelinnel és a léghajóival, de végül sikerült kiszenvednie egy ötöst. Onnantól kezdve csak a tanárt bámulta (és nem a füzetét dekorálta), ugyanis osztálytársnői „strébernek” titulálták, amiért tanulás és
odafigyelés nélkül is képes volt ötösre felelni. Ez Pannit roppantul irritálta, bár a fiúk bugyuta mosolya korrigálta a helyzetet. Titkon örült neki, hogy a fiúk feltétlen csodálata övezi, ugyanakkor megvetette a dolgot,
mert egyik fiúval sem volt több kapcsolata a „haverság-nál”. Végre kicsöngettek, és Panni hódolhatott kedvenc elfoglaltságának: megfigyelhette a környezetét. Ezt jellemzően kimerítő részletességgel tette: Kitti és
Alexa, az ikrek, egymásnak mutogattak valamit a telefonjukon, elég zárkózottak voltak. A három grácia,
Réka, Bogi és Emma épp csoportban indult oda, ahova normál esetben csak egyedül kellene. Petra és Dorci
egymás szépséghibáit vitatták, és adtak egymásnak szépségtanácsokat. Hanna Istivel röhögött valami „gigantikus” poénon. Dominik, Máté, Márk és Ádám Among Us-oztak a telefonjukkal és vadul röhögtek valamin. Andris tanult a következő órára (bár nem tudni, miért, úgyis mindent tud). Karcsi hallgatta, ahogy Peti
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gitározik, közben sajtos-sonkás szendvicset evett. Sanyika, az osztály nyomija, csöndben álldogált a sarokban, ahova a fiúk állították. Jani és Dani a laptopjukkal bütyköltek valamit. Mire Panni végignézett mindenkin, és elraktározta az információkat, pont becsengettek matekra, és Veronika néni becsukta maga mögött
az ajtót.
- Mindenki tegyen el mindent, csak egy tollat hagyjatok elől. – utasította az osztályt a tanárnő.
- De tanárnő, még nem foglaltunk össze. – szólalt meg Peti, miközben a telefonját nyomkodta.
- Tényleg nem, Péter, mert ez egy röpdolgozat.
Az osztály kelletlenül eltette a cuccait, és elővette a tollát.
- Ki osztja ki a dolgozatokat? – kérdezte Veronika néni.
- Sanyika! Menj! – bökte hátba Hanna az előtte ülő Sanyikát, mire a fiú feltápászkodott.
Miközben a dolgozatokat osztották, Petra és Dorci nagy hévvel írtak puskát a padra. Ez mind szép és
jó, csakhogy visítani kezdtek, mert lepattogzott a körömlakkjuk és Petrának (állítása szerint) majdnem letört a műkörme. Persze a tanár azonnal odakapta a fejét és a lányokhoz sétált. Dorci vadul takarta a puskát,
Petra pedig ráhajtotta a fejét a padra. Nem kellett volna ilyen feltűnően takargatni, mert Veronika néni
azonnal gyanút fogott.
- Lányok! Mit takargattok előlem? Csak nem puska? – csillant fel azonnal a tanárnő szeme.
- Álljatok csak föl!
A lányok leszegett fejjel álltak fel, várva, hogy Veronika néni átvizsgálja a művüket.
- Nem ebből írunk, hanem a hatványozásból, de azért egyes. – hozta meg az ítéletet Veronika néni,
és mint aki jól végezte dolgát, kiküldte a lányokat a folyósóra.
Végre Panniék is felfordíthatták a lapokat és elkezdhették megírni a dolgozatokat. A doga nem volt
túl nehéz (legalábbis Panni számára, aki tíz perc alatt elkészült vele). Miután végzett, Panni elégedetten dőlt
hátra a székében, és jelezte a tanárnak, hogy elkészült a munkájával. Pannin kívül csak Andris volt kész, a
többiek még vadul gondolkodtak a feladat megoldásain, és segély kérően néztek két osztálytársukra, akik a
tanár ébersége miatt nem tudtak segíteni nekik. Pár másodperccel később Bogi dőlt hátra a székében, és
elégedetten felkiáltott:
- Kész!
Panni lesápadva sandított a padtársa felé.
- De hiszen A és B csoport van! Te komolyan lemásoltad a B csoportot?
Akkor már Bogi is teljesen lesápadt.
- Akkor most mit csináljak? – kérdezte teljesen kétségbe esve.
- Talán gondolkodj kicsit mielőtt cselekszel! – vágott vissza Panni csuklóból, és elfordult osztálytársnőjétől.
- Legalább megpróbálhatnál segíteni – pufogott Bogi, de Panni csak gunyorosan mosolygott, és nagyon elégedett volt magával. Ez persze elég gonosz dolog volt, de Panni nem érezte annak, mert végre viszszaadhatta a lányok első osztály óta tartó gonoszkodását.
- Hát akkor ne segíts! Beadom így. – mondta Bogi teljesen besértődve. Isti is segély kérően nézett
hátra Pannira, aki széttárta a karját, jelezve, hogy nem tud segíteni a külön csoportok miatt. Ekkor Veronika
néni összeszedette a dolgozatokat, természetesen Sanyikával. Mindenki riadt pillantásokat lövellt Panni és
Andris felé, akik továbbra is a fejüket rázták. Rajtuk kívül talán csak Kitti és Alexa, az ikrek, adtak be elfogadható munkát. Pár perccel később kicsöngettek. Petra és Dorci kíváncsian kukucskáltak be az ajtón. Látszólag nem viselte meg őket az újabb egyes, ugyanis ez csak egy volt a sok közül. A szünetben mindenki a
dolgozatot elemezte, és egymástól kérdezgették a megoldásokat. Panni és Andris ötösre tippelték a dolgozatukat, Kitti és Alexa hármasra vagy négyesre, mindenki más egyesre, kettesre. Mondhatni elég szép kilátások. Panni épp azt latolgatta, hogy mennyire fogja ez lehúzni osztályátlagot, amikor becsöngettek az ötödik
órára. Mindenki egy emberként nyögött fel, amikor Ágnes néni levágta a cuccát a tanári asztalra. Aki még
nem pakolt elő, gyorsan előhányta a cuccait.
- Füzetet és tollat elő! Írjátok fel, hogy tizenkettedik óra, és kezdjük is az irodalomórát! – kezdte
monoton hangon Ágnes néni. Minden másodperc egy percnek, minden perc egy órának tűnt. Ágnes néni
nem zavartatta magát, csak diktált, diktált és diktált. A hátsó padokban Domi, Máté, Márk és Ádám már
félálomban voltak. Petra és Dorci a körmüket reszelgették. És így tovább, mindenki el volt foglalva valamivel, miközben Ágnes néni magyarázott. Egyedül Kitti, Alexa, Panni és Andris jegyzeteltek. Az ikrek voltak az
egyetlen lányok, akikkel Panni jóban volt, de még így sem volt baráti a viszonyuk. Mikor kicsöngettek, mindenki abbahagyta azt, amivel az előbb még a pad alatt foglalatoskodott, és kifutottak a teremből, hogy legyen idejük átöltözni tesire. Velük ellentétben Panni ráérősen sétált a folyósón, kezében a tornazsákjával.
Közben a krimisorozaton elmélkedett és még mindig ugyanazon a talányon merengett, mint történelemórán. Közben a folyósón szembejött vele Isti, és közölte, hogy kint lesznek, ezért ne hozzon tornazsákot, inkább kabátot. Panni még mindig a gondolataiba merülve bólintott, és sétált tovább az öltöző felé, kezében
még most is ott lógott a tornazsák. Természetesen tisztában volt vele, hogy kint lesznek, de azzal is, hogy a
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tornazsákja tartalmaz melegítőfölsőt. Miután végigbaktatott a folyósón, és beért az öltözőbe levágta a tornazsákját, és a rejtélyen töprengve ösztönből indult ki. András bácsi (a tesitanár) persze azonnal megállította.
- Panni! Kabát?
Panni egy szót se szólt, csak biccentett és már indult is visszafelé. Bement az öltözőbe, kirángatta a
pulóverét a tornazsákjából és felkapta. Kifutott az öltöző előterébe. Rohanás közben húzta fel a pulcsit. Már
az ajtónál volt, és nyitotta volna ki, de az meg se moccant. Miután még egyszer megpróbálta kinyitni, és az
ajtó még mindig nem mozdult, egy „Mi a fene!?” kiáltással nekiugrott az ajtónak, de az nem akart kitörni.
- Legközelebb több hamburgert eszek vacsorára. – fogadkozott Panni néhány újabb sikertelen próbálkozás után. Kétségbeesetten visszarohant az öltözőbe, és átkutatta mindenki cuccát egy telefon reményében. Miután a lányoknál nem talált, bemerészkedett a fiúk öltözőjébe is. Miután az öltözőben mérhetetlen
büdös volt, és Panni talált néhány koszos zoknit, inkább hagyta az egészet, és kiment az előtérbe.
- Ezt nem hiszem el! – mondta, és elöntötte a keserűség. A szeme elhomályosodott, és pár perc múlva azon kapta magát, hogy patakokban folynak a könnyei. Perceken keresztül semmi mást nem csinált, csak
sírt, és átkozta magát, meg a krimisorozatot, ami elterelte a figyelmét. Az önsajnálattól eltompult az agya, és
képtelen volt gondolkodni. Egy hirtelen ötlettől vezérelve felpattant és kilesett a kulcslyukon. Egy kulcsra,
vagy egy arra járó diákra számított, de helyette semmit nem látott. A folyosó üres volt. A reménytelenség
már teljesen elöntötte, amikor annyira megijedt, hogy hátratántorodott, megbotlott egy cipőben (amit érthetetlen okokból egy fiú hordott ki az öltözőből), és elterül a padlón. Ijedtségének oka az volt, hogy hirtelen
egy fekete köpenyt látott elsuhanni a kulcslyuk előtt. Úgy gondolta feláll, és megnézi mi volt az. Mikor a
kulcslyukhoz ért, és újra belenézett, a fekete cucc már nem volt ott. Hosszas gondolkodás után betudta annak az egész jelenséget, hogy csak a szeme káprázott a sok könnytől. Rájött, hogy a sírással nem megy semmire, inkább gondolkozni kezdett. Kitörölte szeméből a könnyeket, és észrevette, hogy az 5.a osztálynak épp
tesiórája van a tornateremben, amire az öltöző előteréből egy üvegportál nézett. Lekopogott Tamara néninek, aki az órát tartotta, és vadul mutogatni kezdte, hogy bezárták. A tanárnő felnézett, és intett egyet Panninak, aki a halántékát dörgölte. A tanárnő visszafordul az osztályhoz.
- Ez fájt. – jelentette ki Panni, és inkább hagyta az egészet. Beletörődött, hogy óra végéig bent kell
dekkolnia, mert Tamara néni volt az utolsó esélye, de ő csak integetett neki. Mivel más dolga nem volt, bement az öltözőbe, leült a padra, felhúzta a térdét, és a kulcslyukon át látott, hirtelen feltűnő fekete köpenyes
alakon kezdett gondolkodni. Öt percig tartott ki a türelme, amikor eldöntötte, hogy hasznossá teszi magát,
és nem csak egyhelyben ül. Már csak az volt a kérdés, hogy hogyan, amikor a sarokban meglátott egy seprűt.
A szeme felcsillant, és azonnal kitalálta, hogy márpedig ő rendet fog rakni. Az egész öltözőben. Még a fiúknál is. Ez kicsit beteg ötlet volt, de Panni unatkozott, ezért nem vetette el. Megfogta a seprűt, és elkezdett
söpörni a lányöltözőben. Nem volt sok dolga, inkább a szétdobált cuccokkal gyűlt meg a baja. Miután ott
végzett, átment a fiúk öltözőjébe. Na, itt már egy kicsit több dolga volt. A fiúk ruháit undorodva hajtogatta
össze, és rakta halomba a cipőkkel és a tornazsákokkal együtt. Mire felsöpört és összeszedte a szemetet, már
eltelt az óra háromnegyede. Már csak az előteret kellett felsöpörnie, ami nem volt nagy munka. Rakta volna
vissza a seprűt, amikor meglátott egy felmosót és hozzá egy vödröt. Gondolkodnia se kellett, a vödröt megtöltötte vízzel, és elkezdett felmosni. Már mindennel végzett. Az előtérben ücsörgött egy padon, várva, hogy
felszáradjon a padló, amikor meghallotta az osztály zsivaját. Ezek szerint már csak öt perc maradt az órából,
állapította meg magában Panni. Kivágódott az addig zárt ajtó, és Peti trappolt volna be rajta, de Panni egy
határozott kiáltással leállította:
- Rá ne lépj! Még nem száradt fel! – Ekkor már az egész osztály és András bácsi is ott tolongott az ajtóban, és értetlenül néztek Pannira.
- Mi az, hogy nem száradt föl? Mi nem száradt föl? Egyáltalán hol voltál egész órán? – értetlenkedett
András bá’.
- Bezártak. – felelte nemes egyszerűséggel Panni.
- Ki zárt be? – kérdezte a tanár, mire Panni csak megvonta a vállát, és ezzel elintézettnek tekintette a
dolgot, de András bá’ még nem.
- Mi történt? Beszélj már érthetően! - A tanár kérésére rövidségre és tömörségre törekedve, Panni
elmesélte az órán történteket.
- …, úgyhogy kitakarítottam. – fejezte be Panni az elbeszélést. – Szóval ne lépj rá! – üvöltött rá a befelé lopakodó Sanyikára, aki a hangnem hatására behúzta a nyakát, és visszament az ajtó mögé. Végül öt
perc után Panni kénytelen volt beengedni a többieket.
- Úgyis felszáradt… Majdnem. – Vigasztalta magát.
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Jánosi Noémi versei:

Sárkány vagy… ?

Furcsa öröm

Egy rémálom volt,
szörnyű sárkánnyá vált.
Repült fenn a fellegekben,
de a nap tűzzé vált hirtelen.

Szépet láttam,
de még milyet!
Néztem az eget,
a fellegeket.
Szürkék voltak,
nagyok, feketék.
Lehullott a csepp,
több is esett még.
Nevettem, néztem,
mert láttam.
Szépet. Oh,
De még milyet.

Földre szállsz,
vagy harcolsz?
Kardot rántasz ellene,
vagy csak elvágtatsz mellette?
Győzni vágysz,
vagy harcba állsz?
gyáva vagy és áruló?
Tántoríthatatlan harcoló?
Közbelépsz és védsz?
Megbújsz és félsz?
Meredten állsz és nézel?
Harcolsz szívvel, ésszel?
Vesztes vagy hős?
Félénk és bősz?
Jegyezd meg, bármi is vagy,
csak te maradsz, csak te vagy.

REJTVÉNYPÁLYÁZAT!
A következő oldalakon a szerkesztők rejtvényei láthatók, amelyeket alsó tagozatos diáktársaik
számára készítettek!
Aki leghamarabb megfejti mindet, az rábukkanhat a fődíjra, amit elrejtettünk valahova.
Hogy hova, az a rejtvények szürkével jelölt soraiból olvasható ki. Ha szépen sorban összeolvasod a megfejtéseket, megkapod az útmutatást, hol található a jutalom.
Hogy mi a jutalom?
Kukorelly Endre: Samunadrág című könyve lapul valahol, és arra vár, hogy Te megtaláld!

Figyelem! Fontos!
Aki megtalálja a könyvet, hagyjon ott egy üzenetet, hogy tudjuk,
ki volt a leggyorsabb és legügyesebb!
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1. Balázs Vajk rejtvénye:
-

esetleg,
a 14. rejtvény készítője,
pénzdarab,
könyv szerzője,
kismadár első otthona,
ár,
az ország legmagasabb hegye,
izom adja,
tejtermék, az egér szereti,
Júlia becézve,
megtanultam,
a könyv végén olvasható,
szándékozik,
nagy doboz,
van esze,
Miklós becézve.

2. Gross Kinga rejtvénye:
-

levehető zár,
folyóvíz hajtja, gabonát őröl,
macska becézése,
oktatási intézmény,
terasz, balkon,
délkeleti szomszéd ország,
tévés műsorvezető – Liptai ……….,
bevásárlóközpont,
déligyümölcs,
károgó madár,
ének, dal,
hegy, amely néha kitör,
éles szemű madár,
szökik.

3. Ősz Hanga rejtvénye:
-

agancsos állat,
téli sporteszköz,
nem fölfelé,
elevenszülő állat,
cica,
két gondolatot köt össze,
lejtő ellentéte,
ameddig,
ősanya a magyar mondákban,
válaszol,
nem emlékszik már,
fénykép,
kecske mondja,
egyszerre lép a sorban.

7

4. Jávor Emma rejtvénye:
-

filmfelvevő,
kutat,
érkezés ellentéte,
bejárat,
tejtermék,
kölyökmacska,
rég történt dolog,
épp, alig, pont,
pirosbetűs nap,
fejfedő,
gyerekek téli teremtménye,
nem tudhat róla senki,
aludj el szépen, kis ……..,
étel.

5. Selényi Ákos rejtvénye:

-

vízben él,
a földbe vetjük,
ceruzák lakóhelye,
éppenhogy nem,
a pinty is ez,
álruha, maszk,
épület szintje,
nem fölfele,
Márton beceneve,
zuhatag.

6. Vancsa Hunor rejtvénye:
-

valóságos,
népszerű zenei műfaj,
nem működik,
repülő állat,
fa része,
mekegő állat,
tehén adja,
állatok étkező helye - rét,
vigyázó,
diák,
régi NDK autómárka.
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7. Dajkó Pál rejtvénye:
-

lisztet őrölnek benne,
meleg földrész, oroszlán is van ott,
kicsi zöld déligyümölcs,
húsevő állat, a dzsungel királya,
ezzel rág az ember,
sütit készítünk benne,
ezen a bolygón élünk,
az egyik legnagyobb ország,
a macskák lakhelye,
baromfi, butának tartják,
szád csinálja, ha boldog vagy,
ezt kötöd a cipőfűzőre,
mutatja az időt,
repülő csészealjjal jár.

8. Antalovics Elena rejtvénye:
-

bejgli lehet ilyen,
ürmérték,
gyógynövény és női név is,
stop,
magasra tart,
a rejtvény készítőjének neve,
„vonzó” fém,
mondat végén van,
fotók,
gyönyörű,
ruha része,
király angolul,
sok ember,
körülötte,
száll,
papír.

9. Deák Laura rejtvénye:
-

16 617 – 16 613,
autóval lassít,
filmszínház,
hős katona,
rengeteg fa,
fa törzsét borítja,
az egyik égtáj,
gyorsan halad,
láng nélkül ég,
hátrafelé közlekedő állat,
napfénymentes terület,
kacag,
vékony, sovány,
csecsemő,
bejárat.
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10. Kozma Kamilla rejtvénye:
-

meseszám,
villamosság,
varjú mondja,
gyógyulás helye,
gabonát őrölnek benne,
a ház szeme,
játék golyókkal,
a házban élő,
nemesfém,
kenyeret süt,
nem itt,
születésnapi ajándék.

11. Berecz Hanga rejtvénye:
-

hőemelkedés,
szemével érzékel,
oktató,
tüskés állat,
a 14. rejtvény készítője,
mackó,
kánya,
igen kis szám,
szárnyas állat,
bejgli tölteléke lehet,
lég,
ezzel verjük be a szeget,
átkarol,
levehető zár,
tüzet megszüntet.

12. Lakatos-Tóth Kolos rejtvénye:
-

fejfedő,
piszok,
karikák,
edény,
retteg,
az egyik szülő,
nem korai,
az ősember időszaka,
vívóeszköz,
gömbölyű sporteszköz,
egy harapásnyi kaja,
papír,
a rejtvény készítőjének keresztneve.
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13. Deák Bendegúz rejtvénye:
-

a szobát veszi körül,
összeszorított kéz,
liba,
a legjobb osztályzat,
edény,
a hét egyik napja,
évszak,
a gondolkodás szerve,
hatalmas, óriási,
halad,
egyfajta rovar,
nagy hideg,
piszok,
lábával halad,
állás, rang.

14. Gál Zoltán (Zozo) rejtvénye:

-

gyümölcs,
állóvíz,
Móra ……... - író,
Arany ……… - költő,
olasz futballcsapat,
régi keletnémet autómárka,
férfi kiskabát,
négy lába van, mégis megbotlik,
spanyol futballcsapat, a királyi gárda,
személygépkocsi,
gyümölcs – a narancs rokona.

15. Gulácsi Máté rejtvénye:
-

kétszer harminc,
ülőbútor,
levegő mozgása,
fotók,
nép,
55 + 50,
a levegőben van,
nem előtt,
könyvek lakhelye,
kemping lakóhely,
az első királyunk neve,
szünidő,
muzsika,

11

A Srácváros galériájában ismét Horváth Lina, 4.b osztályos diákunk képei:
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KÖNYVAJÁNLÓ - EXTRA
(Tóth-Bán Júlia – Ország Csenge)

Rejtélyek a Balatonon
12+
Az íróról: forrás: wikipedia.org/wiki/Szabokitti_irono
Szabó Kitti 1983. december 3-án született Miskolcon. gyerekkorában rossz tanulmányi átlaggal rendelkezett a gyakorlati tantárgyak terén, leszámítva a magyar nyelvet, amiből kitűnő átlaggal zárt minden
évet.
Első írásai tizenöt éves korában születtek, de azokat végül soha nem tette közzé. Az áttörést „A fal
túloldalán” című romantikus regényével érte el, amit huszonegy éves korában adott ki. A könyv Magyarországon óriási rajongótábornak örvend még napjainkban is.
Díjak, kitüntetések: 2015-ben megkapta „Az év legjobb regényírója” kitüntetést „A fal túloldalán”
című könyvéért, ami 2017-ig az egyetlen művének számított.

Rejtélyek a Balatonon
Egy ikerpár – Vivien és Dorka – általános iskolában a nyolcadik évüket is befejezték, és életük utolsó
balatoni táborára készülnek az iskolájukkal. A tábort, mint mindig, idén is Hullámfalván tartják meg.
Vivi és Dorka stílusa egymással gyökeresen szembemegy, de kinézetre teljesen egyformák. Az idő
szép, a kedvük jó, de csakhamar lelombozódnak, mert a táborban különös dolgok történnek, amelyek a többieknek ránézésre szemet sem szúrnak.
Vajon mit rejt a palackba zárt üzenet? Ki áll a különös történések között? Mi történhetett a fiúval,
akit mentőhelikopterrel szállítottak el?
És vajon hogy sikerül megfejtenie mindezeket a titkokat az alig tizennégy éves ikerpárnak?
Olvasd el Szabó Kitti új regényét és választ kapsz a rengeteg kérdésre!
Ja!
És reméljük valaki meg is fogja írni ezt a könyvet, és reméljük, hogy egyszer Szabó Kitti is meg fog
születni. :)
Mert ez a könyvajánló egy kitalált szerző, kitalált művét ajánlotta most Neked! :)
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Tél a 3.b osztályban :) :

Tél a 4.c osztályban :) :
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