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Üdvözlet az olvasóknak 

A Szemfüles idei második számában a 

búcsúzásé a főszerep. Tanáraink, tanítóink 

közül öten búcsúznak a pályától. 

Mindannyian évtizedeket töltöttek a 

Bezerédj iskolában, gyerekek százait 

tanították írni-olvasni, rajzolni, festeni, 

matematikára, földrajzra és testnevelésre. 

Lehetetlen megszámolni, hány tanórát 

tartottak meg ezek között a falak között, 

hány kirándulást szerveztek meg, hány 

bizonyítványt írtak alá, és hány gyereknek 

hallgatták meg örömét-bánatát. 

Köszönjük nekik: Dombainé Müller 

Teréznek, Szilágyi Istvánnénak, Tumpek 

Györgyinek, Weisz Józsefnének és 

Ziliziné Petrik Klárának!  

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 

A borítóra Tumpek Györgyi tanárnőtől 

kértük el egyik - számára kedves - alko- 

tását, hiszen sok éven keresztül válogatta 

az illusztrációkat tanítványai munkáiból az 

iskolaújságba. Mi így búcsúzunk. 

       A TARTALOMBÓL 
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       HARMADIK HULLÁM 

 

A nyolcadikosok megtanulták, hogyan kell hivatalos levelet és kérvényt írni.  

Az alábbiakban a 8. c-s Németh Ákos beadandó feladatát közöljük. 
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KORONAPLÓ 2. 

 

Mindenki máshogyan kezelte a járvány okozta helyzetet.  

Olyan intézkedésekkel, érzésekkel találkoztunk, amilyenekkel 2020 előtt sohasem.  

Az elmúlt tanév Bezerédj-díjasa, Pécsi Nóra naplóban örökítette meg 2020 tavaszán 

ezeket a napokat. Naplójának a Koronapló címet adta, melyből az első számban is 

közöltünk részleteket. 

Most az előző tanév végét idézzük fel – mennyire más volt, mint most, és mennyire más 

volt, mint amilyennek lennie kellett volna. 

 
 

Koronapló 2.  
(részletek) 

 

 

 

2020. május 28. csütörtök (3816 hivatalos fertőzött Magyarországon) 

Ma jött meg a hír, hogy mi lesz a ballagással. Bár ne jött volna. Tényleg, én lassan kezdem azt 

hinni, hogy most, a napokban direkt egyszerre történnek a rossz dolgok. A tegnap sem volt a 

legfényesebb, de ez, ez teljesen lesújtott. Úgy lesz megtartva június 20-án a ballagásunk, hogy 

nem tartózkodhat ott semmilyen szülő, és tanárból is csak 3-4, akik fotózni fognak. Na, most 

nagyon sok kérdés felmerült bennem. Mindig kézenfogva, sorban vonulunk le a 

hetedikesekből alkotott sorfal előtt. Most nem lesz sorfal sem! És hogyan lesz megtartva a 

két méter távolság, ha a focipályán fog ülni 54 gyerek? A jutalomkönyveket hogyan fogják 

átadni? És a bizonyítványokat? Majd odadobják, aztán nesze, vidd? A Bezerédj-díjasokkal mi 

lesz? Nekik is csak lerakják egy asztalra, és majd onnan átveszi? A hetedikesek búcsúbeszédét 

ki fogja mondani? És a nyolcadikosokét? Mi lesz a ballagás lényege, ha nem jöhet a család, és 

sírhat és fényképezhet és adhat óriási öleléseket és puszikat a végén? Így szinte már azt  

KÉPEK: Pixabay 
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KORONAPLÓ 2. 

 

kérdezem, hogy így mi értelme megtartani, ha csak a két osztály lesz ott? Mert így most nem 

lesz előtte egy osztályfőnöki, nem foghatjuk egymás kezét a sorban, és konkrétan csak az 

igazgatónő fog beszélni.  

 

2020. június 18. csütörtök 

(…) A napom viszont még koránt sem ért véget, mert amikor hazaértem, utána nem sokkal 

tudtuk meg, hogy a ballagás meg lehet majd tartva szombaton. És nyolc családtag is ott lehet!  

 

2020. június 20. szombat 

Igen, ma van a nagy nap. A nap, amikor hivatalosan is befejezem az általános iskolát. Hogy 

izgulok-e? Igazándiból nem is maga a ballagás meg a véglegesség miatt, hanem mert fel kell 

olvasnom egy jó hosszú szöveget, a lehető legkevesebb hibával. Na de most reggeli, 

fogmosás, felöltözés, és kicsi megnyugvás van a teendőim között, úgyhogy a továbbiakról 

majd csak utána tájékoztatok. 

Sikeresen odaadtam mindenkinek a virágot vagy csokit, akit megtaláltam. Már „csak” az 

ünnepély van vissza. Mély levegő be-, kilégzés.  

(…) 

Mit mondjak, mit ne, nagyon jól sikerült a ballagás. Nem estem el a Kriszti magassarkújában, 

amit kitömtem vattával, hogy ne legyen rám nagy. Nem olvastam félre a szöveget, rendesen 

ültem és mosolyogtam végig 

Mindezek után megtámadott a családom mindenféle ajándékkal és csokorral. Volt öt 

virágcsokrom, és mellette még három ajándékzacsim.  



 

5 
 

BÚCSÚZUNK 

 

  



 

6 
 

BÚCSÚZUNK 

 

 

 

 

Bacsa az osztály humoristája 

stand up-jait mindenki imádja. 

Ingeiről mindenki megismeri,  

a csajokat ezzel szédíti. 

 

Donát  a törpe,  

álljátok körbe! 

Judit néni sztárja,  

a hisztizésben nincsen párja. 

 

Gazdag gyerek a Redi, 

mindent megoldanak neki. 

Oroszországból érkezett,  

sosem éhezett. 

 

Bazsika 

a fodrászhoz eljárna, 

ha nem lenne folyton bezárva. 

Mindenkit nyakon ver,  

az ellenfélnek több nem kell.  

 

Flóra néha nagyon makacs, 

mindig, mint egy kismalac. 

Krisztina néni szerint ő a Milady.  

Léna füzetéből a megoldást 

kinézi. 

 

Menzer a motoros mester, 

szerelő ide nem kell. 

Kár, hogy máshoz nem ért, 

pedig már sok mindent megélt. 

 

Fillér a tanárok rémálma,  

de a felmosót remekül használja. 

Olyan, mint a sintér, 

az utcán kint él.  

 

Zora a 8.a dívája, 

TikTok-jait az egész ország 

imádja. 

Meséli a pletykáit,  

Szaftosabbnál szaftosabb témáit. 

 

Dorka az animék fanja,  

hegedűjével a várost rója.  

Ártatlan lány Ő,  

reméljük a gimiben  

az önbizalma megnő. 

 

Dóri a másik animeőrült,  

deszkájával az utcára kigördül. 

Furcsa, nyuszis pólóját felkapja, 

így jön Ő iskolába. 

 

A matek királya Sala,  

a haja nagyon baba. 

Néha kicsit őszinte, 

a humorának nincsen értelme. 

 

Konyhaművészünk Léna, 

kicsit bolond néha. 

A házikat csak ő írja, 

mindenki róla másolja. 

 

Dorina amilyen kicsi, 

legalább annyira csini. 

Ruháit percenként cseréli, 

mosolyát mindenki szereti. 

 

Armando nem régi csapattárs, 

de már mindenki puszipajtás. 

Szája mindig tele van valamivel, 

a kaját még órán sem teszi el.  

 

Zente Németkér lelke,  

ő a maffia legfontosabb embere. 

Mindig csak biciklin tekerne, 

a haverjaival a városban 

tekeregne.  

 

Zalán: Piroska a pólóján, 

robog a suliba motorján. 

Ő a mi oszlopunk, 

akinek a véleményével 

osztozunk. 

 

Dominika egy rejtély,  

aki megfejti, egy lángész. 

Csendes és mindig vidám,  

néha azonban nagyokat kiált. 

 

Lili a legmorbidabb, 

hulláktól a legboldogabb. 

Szép és kedves, 

Mindig nagyon lelkes. 

 

Hanna nagyon őszinte, 

merre jár a hercege? 

Tanulni nagyon tud, 

de tesiórán sosem fut.  

 

Ha robban a kóla,  

Andi néni átvált  

galamblelkű módra. 

Kitartó tanárnő,  

nem felejt el minket Ő.  

 

+ 1: KitiKata a felejthetetlen 

kicsi baba. 
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BÚCSÚZUNK 
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BÚCSÚZUNK 

 

 

 

 

8. B OSZTÁLY, A TÁLTOS 
 

DONÁT, A SÁRMOS, 

MÁTÉ, AZ IGAZSÁGOS, 

AMIRA, A ROMANTIKUS, 

ANNA, A MAGABIZTOS, 

BENCE, AZ ERŐS, 

KORNÉL, A BARÁTSÁGOS, 

KRISTÓF, A LAZA, 

PÉTER, A LELKES, 

ZÉTÉNY, A SZELLEMES, 

BENI, AZ ENGEDELMES, 

KITTI, A CSENDES, 

LAJOS, A BOLONDOS, 

PETI ,A SZORGALMAS, 

LILI, A TEHETSÉGES. 

 

EGYENKÉNT MINDENKI EGY KINCS. 

NÉGYEN VAGYUNK ANGYALLÁNYOK, 

TIZENEGYEN NEHÉZFIÚK. 
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BÚCSÚZUNK 
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BÚCSÚZUNK 

 

 

 Judit néni a mi vezérünk, 

Akit mi rajongva szeretünk 

 

 Zsombi az osztály zombija, 

Akinek a tanulás nem a hobbija 

 

 Zétény, aki szeret motorozni, 

És a számítógépeken okoskodni. 

 

 Manu, aki nagyon csendes, 

Aki dühösen is rendes. 

 

 Berti, aki nagyon kíváncsi, 

Ő is szeret hülyéskedni. 

 

 Ádám a nagy kajaosztó, 

Aki töriben mindig jó. 

 

 Krisztián, aki szeret szórakozni, 

A Melisszával kiabálni. 

 

 Beni szeret nevetni, 

És emellett profin íjászkodni. 

 

 Csani, aki szeret zabálni, 

És másokat pofozni. 

 

 Tomi, aki nagyon halk, 

Nem sokat tudunk róla. 

 

 Sára az osztály bohóca, 

Akinek elég jó a humora. 

 

 Milán, aki szeret focizni, 

és sokat is fortizni. 

 

 Martin az osztály kosarasa, 

Meg az osztály legjobb tanulója. 

 

 

 

 Melissza az osztály hercegnője, 

Akinek mindig jó az öltözéke. 

 

 Ákos, aki kicsit flegma, 

S van egy rakétája. 

 

 Gergő, aki nagy szemű, 

Fociban is nagyszerű 

 

 Tina, aki nagyon fura, 

Legjobb barátja a Luca. 

 

 Kristóf, kinek nagy a hangja, 

Kedvenc szava a MARADSZ. 

 

 Tóth Beni, aki gyűlöli az almát, 

Szerelni tud prímán. 

 

 Dorka a bombanő, 

Aki a Kristóf szerint nagyon jó nő. 

 

 Luca, aki sokat olvas, 

A rádióban is felolvas. 

 

 Adri, kinek kedvence Levi Ackerman, 

Így nagyon nagy AOT fan. 

 

 Roli, aki kicsit duci, 

Szeret humorizálni. 

 

 Dia, aki sokat olvasgat, 

Nagyon nagy LL fan. 

 

 Éva néni a királyunk, 

Akit nagyon imádunk. 
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BÚCSÚZUNK 
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VIDÁM ISKOLAI PILLANATOK 

 

    Aranyköpések 
 
Tanár:  
- Ellentétes mellérendelő szószerkezet  
például ez: szép, de buta. 
Diák a hátsó padból:  
- Vállalható kockázat! 
 

 
„Petőfi halála után Júlia elveszi Horvát 
Árpádot.” 
 
Petőfi felesége: Szendrey Lyúlia 

„S a smaragdnak 11 (eleven) szinével  
A környéket vígan koszorúzza.” 

„Edward a bárdokokat mágiára küldte.” 
(Helyesen: Edward a bárdokat máglyára küldte.) 

 
„Arany János: A velesi bárdok” (walesi) 

 

 

 

 

 

Az 5.b kis kedvencei 

  

KÉP: Pixabay 

AVAGY MI MINDEN DERÜL KI A DIGITÁLIS OKTATÁS ALATT... 
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FOGALMAZÁSAINKBÓL 

 

●  V a d á s z t u n k  ●  
 

Ismét egy kalandos olvasmányt ajánlunk az olvasók figyelmébe, a 6. b-s Salamon Botond írását. 

 

    

Egyik vasárnap, ebédnél kiszöktem a fiatalkorúak börtönéből, ahova azért kerültem be, mert kiraboltak egy 

boltot, és nem találták a tettest, ezért úgy döntöttek, hogy én voltam. 

    Egy hét múlva hazaértem, de nem maradhattam sokáig. Bíróságra kellett mennem, hogy tisztára mossam a 

nevem. Szerencsére, amíg bent voltam, lecserélték a bírót, mert az előzőt lecsukták gyilkosságért. Az új bíró 

elhitte hogy nem én raboltam ki a boltot és elengedett. 

   Egy évvel a tárgyalás után elköltöztünk Erdélybe. 1-2 hónap után egész jól beilleszkedtem, és lett egy 

barátom: Feri. Feri ismert egy embert, aki vadászni tanított másokat és túlélni, a szabadban alapvető 

felszerelések nélkül. Egy éves kemény kiképzés után Ferivel elmentünk az első vadászatra. Délután kettőkor 

indultunk, és az volt a feladat, hogy fél hétre érjünk vissza egy vaddal. 

   Már fél órája gyalogoltunk, de semmi. 

- Feri, nem lehet, hogy rossz irányba indultunk? - kérdeztem. 

- Nem, a főnök mondta, hogy erre kell jönni, nem figyeltél? - mondta sóhajtozva Feri. 

Hirtelen megláttunk egy állatot , de futni kezdett. 

- Mi lehet ez? - kérdezte lihegve Feri. 

- Fogalmam sincs! - feleltem őszintén. 

Nagyon gyorsan futottunk utána, de elvesztettük. 

- 18 percet futottunk, Feri! 

- Megvan a mai edzés. 

- Na menjünk! - pattantam fel. 

- Mé... Még ne! - lihegett Feri.  

- Oké, pihenjünk egy kicsit! - mondtam, és lefeküdtem. 

   12 perc múlva megláttam egy szarvast és rálőttem, de félre ment. Ekkor sikoltást halottam. 

Nagyon megijedtem, mi van, ha lelőttem valakit, vagy ha meg is öltem valakit?! A sok gondolattól elájultam. 
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FOGALMAZÁSAINKBÓL 

 

- Boti, Boti, Boti kelj már fel! 

- Mi történt? - kiáltottam felriadva. 

- Nem történt semmi baj, nem lőttél le senkit! 

- Huh, de jó! - nyugodtam meg. 

Felkeltem, leporoltam magam, és megláttam valamit mocorogni a távolban. Megnéztem a távcsővel. 

- OTT EGY VADDISZNÓ! - ordítottam Ferinek, aki egy kicsit távolabb ment. 

   Elkezdtem futni a disznó után, Feri meg jött mögöttem. Már negyed hét volt, és még mindig nem kaptuk el. 

Az eső is elkezdett esni. Egyszer csak megállt, megrémült. A felhők miatt már sötét volt, és nem lehetett látni, 

csak hallani. A disznó nyivákolt két percig, Épp a lámpámat kerestem, amikor meghallottam, és épp ez volt a 

rémisztő, hirtelen nem hallottam a disznót. 

Megtaláltam a lámpámat, felkapcsoltam, és amit láttam, az nagyon ijesztő volt. Egy medve feltépte a disznó 

hasát és az pofáját. Azonnal menekülni kezdtünk, de nem tudtuk, hogy merre menjünk. 

Gondolkozni se tudtam, csak futottam. Lehagytuk a medvét, aki nem is kergetett, csak mi futottunk. És akkor 

láttam meg az igazi bajt. Ferire kezdett rádőlni egy fa. 

- Feri, vigyázz!!! - ordítottam. És odaugrottam, ellöktem Ferit, de én nem úsztam meg. Rámdőlt a fa és átszúrta 

az oldalamat egy ág. 

- Segítség! Segítség! - kiabált Feri. 

Az járt a fejemben, hogy kimenekítenek a többiek, és vége lesz.  

Egyszer csak a villám megvilágított valamit. 3 méter magas lehetett, 10 centis karmai, 7 centis fogai 

voltak. Felnéztem az égre, telihold volt. Gondolkodtam hogy egy vérfarkas lehet, de a realitásomat tettem 

előre, miszerint nincsenek vérfarkasok. Ordítottam Ferinek, de nem válaszolt. Itt hagyott. Ránéztem az órámra 

és meglepődtem, mert fél tizenegy volt. Szerintem amikor menekültünk a medvétől, elájultunk, és azért ment 

el az idő. A lény közeledett hozzám. Egy lövést halottam, aztán még egyet és még egyet, majd a lény kidőlt.  

Egy hét múlva volt a következő gyűlés, amin megjelent egy FBI ügynök. 

- Fejenként 1 millió forint, és senki nem látott és nem tud semmit! 

Ugyanis kiderült, hogy a tudósok kísérleteztek, és létrehoztak egy vérfarkast. 

És az, amit láttunk a vadászat elején, amiről nem tudtuk, hogy mi volt az, az volt az ember, akin kísérleteztek. 

Sosem felejtem el azt az éjszakát. 

 

 

KÉP: Pixabay 
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JÖHET A NYÁR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKÁCIÓ!!! 

Vidám nyarat 
mindenkinek! 

KÉP: Pixabay 


