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A teker6pataki j 6gkarnevril
2013. januar 12-6n kicsi, nagy, tanar,
hogy
bricsriztassuk el a farsangot.
Az igazgat6 b6csi felolvasott egy
verset, majd elmondta a programot. Egyszer 5
percet lehetett korcsolyazni, majd az V. osztily
el6adta a Farsangtemet6s cimri szerepet, azutdn
mindenki bemutatkozott, majd mindenki
elment T6ti b6csihoz; hogy igyon te6t. Aztrln

di6k vicces jelmezekbe btjt,

mindenki bement

a

sajrlt osztaly6ba

6s

megetttik a pank6t.
Nagyon j6 volt ez a nap, rem6lem, hogy
jov6ben is lesz.

Nagr Bedta V. oszt.
Fodor Boglfrka VI. oszt.

Balul miptilor
Balul rndqtilor este o formd de distracjie in
care fiecare participent se prezintd cu o mascd pe
fa{E care acoperd identitat6a partic ipantului.
Aceasti maici care! se. poarti pe fatd,
trebuie sd fie cdt mai etreganti qi frumoasl pentru a
fi cAt mai vizibil in mullime. Participantii se
prezintd, igi spun numele qi in ce s-au deghizat.
Balul mascat se jine de obicei intr-o sa16 de

Gfbor Mriria I. oszt.

I

dans, dar qi pe pationar se danseazF.pe muzic6.

In timpul balului, cei prezenli gustd din
preparatele de cofetdrie aduse de acasi, iar pe
patinoar se rnai consumd un ceai cald.

Portik Anita-Orsolya VII. oszt.

v

Viccek
M6rick6t dorg6lj a az apuk6ja:
- Kisfiam, irgy eszel, mint egy mala.g! Igen, pont olyan
egy6ltalan, mi aza malac?
- Igen, papa! A malac egy nagy diszn6nak a gyereke.
- Doktor

ir,

v_4gy,

mint egy malac! Tudod

nem tudom, mi van a feles6gemmel, de azbizto.s, hogy nincs j61.

-Uram,haigygondolja,tegyepr6baraafeles6g6t!.i..
Af6rfihazamegy,meg6llazajtiban,6sk6rdiafeles6g6t::
- Dr6g6m, mi lesz vacsora? - krizelebb megy, megint k6rdi:
-Dr6gitm, mi lesz a vacsora? - nem hall semmit, odamegy ahltittoz
- Dr6g6m, ad.kerdeztem, mi Ieszavacsora?

6s k6rdi:

- Mdr harmadszorra mondom, hogy stiltcsirke!

T6dor Bernadett V. oszt.
A szerepl6s
241,3.02.9-en szombaton szerepelt az I.-IV.
osfiitly, t6ncolt az V.-V[I. is. Eltemetfiik azon az
est6n a farsangot. A b6l este 7 6r6t61 kezd6dott. Nem
volt a bel6p6 drdga, de megdrte elmenni, mert sokat
t6ncoltunk ds kacagtunk. Sokan nyertek tombol6t.
A balban sokan voltak, a kulturotthon teli
volt. Es m6g rem6lem, hogy jov6 t6len is lesz
farsangtemet6s ds b6l.
Nagyon j6 volt!

Antal Em6ke V. oszt.

Edesanyrim

*. i.]

i r5';fF

Ugy szeretlek, 6desany6m,
Mint az 69 a csillagot,

-j,, l'.Fi\,i
I tY,]i.ri

Szemed ragyogasdt6l
Mosoly dertil az arcomon.

Restris'Csaba I. oszt.
Benedek Csenge
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II.

-li"

oszt.

]

Gr{bor Jfnos I. oszt.

Mese a t6lr6l

Egy szdp napon, amikor

a nap is

csillogott, 6s az alkony is felkelt, de mdg a
k6m6ny is fiistolt, elmentem sz6nk6zni. A t6
csak

511t

befagyottan, 6s vdrta, hogy csrisszak.

'Amikor el akatam indulni, a szdl
suhogott, 6s a f6k befestettdk magukat, mert
f6ltettdk, 6s nem akartfk l6tni, hogy lesz valami
bajom. De a dombok mosolyogtak, mert mAr
rajtuk csriszk6ltam. Eljdtt a perc, amikor
csfsznom kellett volna, de nem csfsztam, mert
mfu a t6l is el6g hideg volt, is nem akartam

Gyulai BaI6zJ IV. orrt. ''

megf6zni.

Legkdzelebb amikor szrink6zni jrivdk,
jobban fekjltrjzOm, es hallgatok a f6k tandcsaira.

Gyiirry Eszter IV. oszt.

Fodor Alp{r

Gyiirry Eszter IV.

III. oszt.

oszt.

A t6l

A Nap ftlkelt 6lm6b6l, irgy tiint, mintha milli6 krist6lyhi szurk6lta volna 6t a tdli
kdddt. A hideg fgy csipte az arcomat, mintha dreg ndnik ddesgetndk, csipdesn6k.
Az iskola fe16 sok kis cip6 kopogott, mint a jdg, ami vdgigrohan a foly6kon,
patakokon. Az aut6k tigy mentek, mint a sdnta kutyak. Feltek, nehogy megcsrisszanak. A
fdk cukormfaas, feher ruh6t riltOuek magukra" a h6 betakargatta az egdszterm6szetet, a szdl
pedig vdgigfutott rajta vilidmgyorsan.
Este az alkony nagyon sz6p k6pet festett a tdli 6gre.
Molnir,Agota fV. oszt.
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Antal Em6ke V. oszt.
T6dor Bernadett V. oszt.
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Bernid Gerg6, Gydrgy-Csata Bedta, Moln6r Agota,
Molnar Agota,Molnar Attila, Sajg6 Rdka, Gytirgy
Eszter, Barbu-B6lint Vivienne, Nagy Be6ta Kov6cs
Krist6f; Benedek Csenge, Portik Anita-Orsolya,
Bartalis Eduard, Molnar Anett, Antal Em6ke, Ko6s
Kincs6, Gycirgy Melinia Antal R6bert, SzaszAnett,
Mollrrir Barbar 4 Fo dor Bo glarka
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Fodor

Alpir III.

Gratulilunk nekik!!!!

oszt.

SZERKESZTOK:
1. Mih6k Petra II. oszt.
2. T6dor Eszter III. oszt.3. Berndd Ildik6 V. oszt.
4. Bern6d Kata V. oszt.
5. Antal HenriettaY. oszt.
6. Antal Em6ke V. oszt.
7. Nagy Be6ta V. oszt.
8. T6dor Bernadett V. oszt.
9. Jakab Szid6nia V. oszt.
10- Fodor Boglarka

VI. oszt.
Gydrgy{sata Beita VII., oszt.
13. Kolozsi Erika VII. oszt.
14. Moln6r Anett VII. oszt.

11. F6rika D6ra
I 2.

5. F6dka Erzsdbet VIII. oszt.
16. Benedek R6ka VIII. oszt.
17. Gy0rgy Izabella VIII. osa.
18. Mezei Emese VIII. oszt.
19. Fodor Annam6ria tanit6 ndni
1
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