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Cráciunul este sárbátoi}rea cea mai importantá din an. La
Cráciun sárbátorim naqterea lui Isus l{ristos. Mama face prájituri'
cozonac 9i sarmale. Noi copiii o ajutám' facem ordine in camere.

tn ajunulCráciunului mergem la colindat. Cánd ne intoarcem
acasá, pomul de Cráciun e in camerá, lángá brad sunt cadouri. Ne
bucurám foarte mult. Pomul de Cráciun e irnpodobit cu globuri, stelu{e
gi bomboane. Noi cinám impreuná cu bunicii 9i dupá aceea mergem la
biserieá'

Totul este impodobit: parcul, biserica, casele qi stráále. To{i
suntem fericili.

Gál Benedek clasa a Y.a
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KEDVENC HONAPOM

Kedvenc hónapom
deeember, mert a Mikulas
és az Angyal ekkor jiin.

Tavaly voltam
Mikulásváró iinnepségen,
sokat-- éneketfii*- és
ajandékot kaptunk. Az
Angyalt is nagyon vátam,
mert hoz valamit.

A Karácsony azért
qzép, mert minden fel van
díszítve.

Gál Sámuel II. oszt.
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Bartalis Emilia III. oszt.

A TÉLI NAPoK

Télen jiivök, nyáron megyek,
tudjátok, hóember lehetek.
Kedves Mikulás,
fogadd e| ezt versképpen,
hogy te vagy a jelképem.

Solyom Imre II. oszt.

Benedek Csenge III. oszt.
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Anotimpul íarna íncepe ín noiembrie. Yremea se ráceqte 9i ninge. Iarna este multá západá.
in decembrie vine Mog Nicolae qi aduce ín fiecare an cadou. Iarna mergem la sániug qi la patinaj.

Pe25 decembrie sárbátorim Cráciunul' nagterea lui Isus Hristos. La Crácitrn impodobim
pomrr| cu globuricolora1e qi bomhoane. Sub pom srrnt cadourll,aCráciun máduc La colindat rrnde
primesc bani 9i dulciuri. Iarna facem om de západá.

Mie imi place anotimpul iarnapentrucá este západági vin sárbátorile.

Györry Eszter clasa a Y-a

Gábor Mária II. oszt.
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Hóembertink az udvaron,
A csillogó fehér havon,
Riínk mosolyog kacsint egyet.
Mintha szólna: gyorsan gyertek!

Gyűjtiitte: Bartalis Eduárd II. oszt.

Koós Krisztián IY . oszt.

A HOVAR

Télen, amikor lehavazik, a
gyerekek hóvárat építenek. Abban
hógolyózrrak és játszanak. És ehívjak a
b,at6Íaíkat, éS h-őgolyöznak, de ha é$ör
anyát, akkor elolvad a hóvár.

Bernád Balrízs II. oszt.

a sÁnxÁxv

Volt egyszer két barát,
készítettek egy papírsarkányt'

Elmentek sárkrányt eregetni a
rétre. Jött egy madén, elvitte a
srírkrínyt. Készítettek egy
madiáretetőt' atta vártak, hogy
visszajön a madát'?s visszakaptrák a
sárkanyt.

Este lefeküdtek. Itt a vége.

Váradi Arpád.Antal II. oszt.

#
#

KEDYENc Évszarovr

Kedvenc évszakom até|. Azért
szeretem, mert lehet sízli, szárlkő'zni és

,  . Akorcsolyiízni. Es ugrani is szeretek. Ezért
szeretem a telet.

Barbu.Bálint Vivienne II. oszt.



VICCEK

Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni:
- Pistike, te mi leszel felnőtt korodban?
- Rendór.

. !- Azszép szakma. Es te, Móricka?
- Én bűnöző.
- Miért bűnöző?
- Hogy együtt játszhassak Pistikével!

Móricka az iskolában billeg a székkel, és nyikorog aszék. A tanító
néni feHegesedrr e.megkffiezi:
- Móricka, vanbánid?
Móricka előveszi ahazipúirlkát, és így vá|aszo|:
- Van! Töltsek?

Két luÍi sétÍú' a sivatagban, az egyk aá mondja:
- Y igy áz.z, kaktusssszzzz !
-Kosssr'rzzl.

Tódor Bernadett YI. oszt.

A KtsLlÖrY ffiG A KtsKtlTrÁr*

Volt egy kislány, és annak egy kiskutyája. A kiskutya
szeretett játszati.

Egy déluüín elvitte sétalni. Ott volt egy kislany, annak is
volt egy kiskutyája. A kiskutya észrevette a másik kiskutyát, és
a lrányok is észrevették egymást.

osszebarátkoz1ak,azuténjátszottakakiskutyákkal.

Vieru Kamilla II. oszt.

A HóEMBER

Volt egyszer egy hóember,
annak volt egy sála meg egy
kalapja.

A gyerekek sokat
játszottak a hóemberrel. Egyszer
elment a hó, és elolvadt a
hóember.

Itt a vége' fuss elvéle.

Bernád Gergő II. oszt.

Gabor Esmeralda ff. oszt
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Kovács Kristrif rV. oszt.

TELI FAK

Nem fríáok, ti téli fák,
amikor meztelen azág,
Eldobtatok a nyári zöld
s u M ardryrdnít.

Ejnye, ejnye, téIi f;ík.
ezaúÍna furcsaság:
Hideg télben levetkőztÓk,
nyaron viseltek ruhát!

Gyíijttitte: Bartalis Emilia és
Mihók Petra III. oszt.
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1. REJT\rENY

1. Lzínynév
2. Ahmaangolul llJJ-_1-JJ
3. Répa retek, .... l_-]JJJJJJ

8. Amerika" .., Párizs t l l-_L-_L-lÚt

4.Evapá4a
5. Cickom, . . . . . .
6. Kilencedikhónap
7. A rendíthetetlen-. -. -..

9. Igen angolul
ts. vifág$er éslárryrrerris
11. Vasárnap románul
12. Fontos szennink
13. Alexandra beceneve
14. Csíkos vaőáilat
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IIJJJ
IIJJ-JJ_JJ
IIJJJJJJJJ
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Tódor Bemadeft YI; oszt.

AZ oKTóBERI cóxmór
FI'YERTESEI:

BaúÜ.Bálin+ Viv.ienne }I. oszt"
Bernád Gergő II. oszt.
Váradi Arpád-Antal II. osá.
Miklós Apolka III. oszt.
Tödor Bernadett VI. osá.
Fodor Boglarka VII. oszt.
Molnár Csaba VII. oszt.
Sajgó Réka VII. oszt.
Koós Szilvesáer VIII. oszt.
MobárÁnctíV[I' osa-

SZERI(ESZTiK:

I. Barbu.Bálint Wvíenne II. oszt'
2. AÍfia;| Róbert III. oszt.
3. Bartalis Emilia III. osá.
4. Benedek Csenge III. osá.
5. Koós Adorjan III. osá.
6-K.oos t<incso- IIL oszt-
7. Mihók Petra III. oszt.
8. Miklós Apolka III. oszt.
9. Molnar Barbara III. oszt.

10. AntalEmőke VI. osá.
11. fuItal Henrietta VI. osá.
ft.Wernáő IÍdikó YF. oszt.
13. Bernád Kata VIl oszt.
14. Nagy BeátaVI. oszf.
15. Tódor Bernadett VI. osá.
16. Jakab Szidónia VI. osá.
17. Fodor Boglarka VII. osá.
18. Fórika Dóra VII. oszt.
19. György-Csata Beáta VIII. osá.
20. Kolozsi Erika VIII. oszt.
21. Molnar Anett VIII. osá.
22. P ortik Anita-Orsolya VIII. oszt.
2} fuorlnrnanráriaffioffi

2. REJTVENY

1. Éles szeme van
2. Ltbunksabíynlk
3. Becézett lbolya
4.HaziáL|at
5 .  Tél i . . . . . .
6.Becézett Emőke
7. Té}iSpoft
8. Csftos állat
9. Mama párja
10. A számítógép billentyűje
11. Répa ..., mogyoró
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Antal Emőke YI. oszt.
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Gfl Ödtin elők. oszt.
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