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„Itt a farsang, haja-huj,ne lássunk most szomorút!” – 

Farsang az iskolában 

minket a Bűvösvölgy 

     Beszélgetés Andi nénivel, az igazgatónkkal 

Interjúztunk Levi bácsival 

Nyári fejtörő és képkereső 

Rejtvény 

Médiásaink a tévében 

Eplényben síeltünk 



Kedves Tanárok és Diákok! 

 

Nagy öröm számunkra, hogy megjelenhetett az iskolaújságunk 

következő száma is! Ezúttal is számos eseményről írtunk, 

hiszen sok programon vehettek részt tanulóink ebben a 

félévben is, legyen szó kulturális és sporteseményről vagy 

éppen versenyekről, megmérettetésekről.  

A szürke, téli hónapok után végre eljött a tavasz, amikor 

megszabadulhattunk a nagykabáttól és felvettük helyette a 

lenge, tavaszi öltözetet. Most pedig már közeledik a 

napsütéses, forró nyár, amikor az iskolát hátrahagyva vár 

minket a természet, a fürdőzés és a sok örömteli élmény a 

tesóval, barátokkal, a családdal.  

Lapozgassátok örömmel az újabb kiadványunkat és ne 

felejtsétek, most is készültünk Nektek rejtvénnyel és 

játékos feladattal, amellyel hasznosan, de egyben 

kikapcsolódva tölthetitek az időt! 

Szép bizonyítványt és játékkal teli, kellemes nyári szünetet 

kívánunk Nektek! 
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Látogatás a Városi Televízióba 

 

Különleges élményben részesültek a média szakkör tagjai, hiszen februárban 

ellátogattak a szentgotthárdi Városi Televízió stúdiójába. Ágoston Gábor 

főszerkesztő – akit mindenki csak Tikoként ismer – ízelítőt tartott arról, valójában 

hogyan készülnek a híradós anyagok, milyen technikai eszközökkel, milyen 

körülmények között. Az érdeklődő kisdiákok bejárták a stúdiót, kipróbálhatták 

magukat bemondóként, használva a súgógépet, olvastak a „néma-szobában”, de 

kezükbe foghatták, tanulmányozhatták az operatőri munkához szükséges 

kamerákat is.  

Mindannyiuk számára élményt jelentett ez a kis kitekintő, melynek 

mindenképpen lesz folytatása! 

 

Lujza néni 

 

         

 

          

 

 



 

FARSANG 

                                                                           

 

Elsősorban a farsang egy télűző és tavasz köszöntő program. Ilyenkor azért 

bújunk jelmezbe, hogy elűzzük a telet. A farsang vízkereszttől húshagyó keddig 

tartó időszak. A mi osztályunkban is volt farsang (5.a). Voltak humoros jelmezek. 

Az egyik legtréfásabb maskara egy nyúl jelmez volt. De a muris vetélkedő mellett 

se menjünk el, hiszen nagyon vicces volt. Sok feladat állt előttünk, mint például 

különböző stílusú zenében kellett előadni a Bogyó és Babóca főcímdalát, aztán 

csukott szemmel kellett elvezetni az osztálytársat a bóják között, utána különféle 

zenékre kellett táncolni egy társunkkal, azt követően eltérő fűszert kellett 

csukott szemmel megszagolni és megkóstolni. Délután a gyerekek kint az udvaron 

játszottak. 

Végül szerintem az egész iskola nevében mondhatom, hogy nagyon mókás volt a 

pénteki nap. 

Pencz Károly 5.a 

                       



Ovisok látogattak az Aranyba 

 

 

Nagycsoportosok érkeztek iskolánkba február 14-

én, 15-én és 16-án délelőtt egy rendkívüli táncórára, 

amelyre Horváth Kristóf tánctanár az iskola 

tornatermébe várta az óvodás gyerekeket. A zenés-

mozgásos program keretén belül az óvodások betekintést nyertek az iskola 

életébe, valamint megismerkedhettek a leendő elsős tanító nénikkel. Ez év 

szeptemberétől ugyanis Akkir Zsuzsanna, Dancsecs Eszter, Molnár Szabina és 

Kulcsárné Bartakovics Edit pedagógusok várják szeretettel a beiratkozó 

gyermekeket. A színes eseményen Domokos Anna és Domokos László 3. a 

osztályos tanulók klasszikus táncokkal kedveskedtek a kicsiknek, majd Horváth 

Kristóf aktívan vonta be a mozgásos feladatokba a „kis vendégeket”. Az ovisok 

rendkívül élvezték a délelőttöt, mely pompás hangulatban, vidáman telt el. Bízunk 

benne, hogy megjött a kedvük az iskolakezdéshez! Várjuk őket szeretettel! 
 

 

 

 

 

 



Interjú Levi bácsival 

Császár Levente, akit minden diák csak Levi bácsinak hív, az idei 

tanévtől érkezett iskolánkba. Testnevelő tanárként dolgozik, aki 

lelkiismeretes és következetesen szigorú, és szívvel-lélekkel dogozik 

azon, hogy a gyermekek megszeressék a tornaórákat és egyre 

ügyesebbek legyenek. Levi bácsi kérdéseimre szívesen válaszolt. 

 

- Hol született, Levi bácsi? 

- Szombathelyen születtem, 1998. március 26-án, de tősgyökeres 

szentgotthárdi vagyok. 

- Hogyan lett tesitanár? 

- Több dologból tevődik össze, hogy hogyan lettem az. Nagyon jó példa volt a családomban, 

hiszen édesapám sokat sportolt egész életében, kézilabdázott 25 éven át NB2-ben. Ez nagy 

indíttatás volt számomra. Nagybátyám testnevelő tanár, ő is aktívan sportolt sok éven keresztül, 

jómagam pedig mindig jól éreztem magam a sportközegben. Gyermekkorom óta sportolok, 

megszerettem, jól is ment és arra gondoltam, akkor miért ne foglalkoznék ezzel. 

- Mi a kedvenc sportága? 

- A kézilabdát szeretem a legjobban, de igazából a labdasportokat kedvelem igazán. 

- Ki a kedvenc sportolója? 

- Nyilván egy kézilabdást mondok: Mikler Roland, aki a Pick Szeged és a magyar válogatott 

kapusa, őt nagyon szeretem sportemberként és játékosként, de ha nem celebet kell mondanom, 

akkor édesapám. 

- Mi a jó a tanításban? 

- Több jó dolog is van benne, de a legjobb az, hogy tovább tudom adni a saját tapasztalataimat, 

a sport tudásomat, melyet megszereztem. Ha mindez részben vagy teljes mértékben sikerül, az 

sikerélmény számomra. 

- Mit szeret csinálni a sportoláson kívül? 

- Hobbiszinten is majdnem minden szabadidőmet a sport teszi ki, de szívesen vagyok a 

családommal, nagyon szeretek például kutyát sétáltatni. 

- Szokott számítógépes játékokkal játszani? 

- Amikor idejártam még én is ebbe az iskolába és alsós voltam, akkor még nem volt nagyon 

számítógép, felsős koromban azért próbálgattuk már mi is a játékokat. Középiskolában többet 

foglalkoztam ezzel, de amikor elérkezett az érettségi ideje, jogosítványt szereztem, akkor már 

háttérbe szorult és ma már csak nagyon ritkán játszom gépen. 

- Szeret tévét nézni? 

- Határozottan szeretek és minden érdekel, ami a televízióban van. Lehet az sorozat, sportműsor, 

show-műsor, kivéve a brazil szappanoperákat, azokat nem kedvelem. 

- Ha nem tanár lenne, mivel foglalkozna szívesen? 

- Szeretek kint dolgozni a természetben, úgyhogy amíg nem döntöttem el teljesen, hogy mi 

szeretnék lenni, akkor azon gondolkodtam, hogy kertépítő vagy kertrendező leszek, illetve 

nagyon szerettem volna üzletember lenni, csak azt nem tudtam, hogy milyen területen. 

- Mik a jövőbeni tervei? 

- Szeretnék addig eljutni, ameddig a képességeim engedik pedagógusként és tulajdonképpen 

minden téren. Sok sportélményt szerezni és adni a gyerekeknek és edzőként is vágyom a 

sikerekre. 

 

 

Rostas Dan Salamon 4.b 

 



Interjú Andi nénivel 

Schleipfnerné Gáspár Andrea iskolánk igazgatója, aki immáron 7 éve vezeti az 

intézményt. Amellett, hogy a napi teendőket intézi, fejlesztő órákat tart a 

gyerekeknek. Interjúkérésünket szívesen elfogadta, mi pedig választ kaptunk 

mindarra, amire kíváncsiak voltunk. 

- Hol született, Andi néni? 

- Szentgotthárdon születtem. 

- Hány éve tanít? 

- 27 éve tanítok. 

- Milyen tantárgyat tanít?   

- Amikor a pályámat kezdtem, akkor magyar nyelv és irodalmat, valamint technikát tanítottam, 

aztán napköziztem és szabadidő szervezőként is dolgoztam, most pedig fejlesztő órákat tartok. 

- Hogyan lett igazgató? 

- Nagyon szerettem tanítani, de úgy alakult, hogy iskolánk korábbi intézményvezetője nem 

vállalta tovább az intézmény vezetését, nekem pedig megvolt az a képesítésem, amely lehetővé 

tette, hogy az igazgatói munkát elvégezzem. Ebbe az iskolába jártam, itt fejeztem be a 8. 

évfolyamot, így nagyon örültem, amikor ide visszajöhettem dolgozni és úgy gondoltam, hogy 

megpályázom az igazgatói állást, a kollégák pedig ebben támogattak. 

- Szeret igazgató lenni? 

- Igen, szívesen végzem a munkámat. 

- Miért kapott elismerő oklevelet? 

- Gondolom azért, mert elégedettek voltak a munkámmal. 

- Mi a véleménye az itt tanuló gyerekekről? 

- Büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan jelentkeznek különböző versenyekre és nagyon szép 

eredményeket érnek el. Mindig örömmel írom alá év végén a bizonyítványokat, hiszen nagyon 

sok kitűnő, jeles és jó eredményt látok, ami azt bizonyítja, hogy sok szorgalmas és jó képességű 

gyermek jár iskolánkba. Az is örömmel tölt el, amikor belépek az iskolába, hogy csodaszép 

rajzok, gyermekmunkák díszítik a folyosókat, osztályokat. Látható, hogy rendkívül jó 

kézügyességgel, szépérzékkel rendelkeznek az ide járó gyerekek. Nagyon udvariasak, 

illedelmesek is, hiszen nem csak az itt dolgozóknak, hanem az iskolába látogató vendégeknek 

is mindig előre köszönnek, ajtót nyitnak. Emiatt már számtalan dicséretet hallottam a 

vendégeinktől, ez pedig nagyon jó érzés. 

- Mit csinál szívesen szabadidejében? 

- Szeretek olvasni, sétálni, filmet nézni, kirándulni. 

- Szereti az állatokat? 

- Igen, nagyon szeretem őket. Van egy tacskóm, úgy hívják, hogy Csoki, van hat cicám, ebből 

három mentett. A legkisebb cicánk kb. féléves. A férjem és a fiam az erdő szélen találtak rá. 

Hazahozták és most velünk lakik ő is. Szuzi a neve. 

-  Szeret sportolni? 

- Fontosnak tartom a mozgást, azt, hogy szánjunk elég időt a sportolásra. A fiaim is nagyon 

szeretnek mozogni, a nagyobbik például kézilabdázott, kiváló kapus volt, most a kisebbik 

fiammal együtt edzőterembe járnak. Nekem sajnos elég kevés a szabadidőm, de ennek ellenére 

minden nap szakítok időt egy hosszú sétára, természetesen a kutyámmal, szoktam jógázni és 

tornázni is. 

- Mik a jövőbeni tervei? 

- Továbbra is azért szeretnék dolgozni, hogy a gyerekek és a kollégák is jól érezzék magukat az 

iskolában, minden olyan feltétel meglegyen, ami segíti a gyerekeket a tanulásban, a 

pedagógusokat pedig a tanításban.  

Rostas Dan Salamon 4.b 

 



Kisebbségek Nemzetiségi Napja az Aranyban 

 

1995 óta, mikor az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése elfogadta a kisebbségekhez 

tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot, minden évben december 18-án ünnepeljük a 

nemzetiségek napját. 

Ebben a tanévben a járványhelyzet miatt el kellett halasztunk, ezért áprilisban emlékeztünk meg 

róla a nemzetiségi nyelvoktató képzésben tanuló diákjainkkal.  

Ez alkalomból meghívtuk iskolánk nyugdíjas pedagógusát, Czuczainé Skaper Hildát, aki a 

gyerekeknek a német nemzetiség izgalmas húsvéti játékait mutatta be, tanította meg. Az iskola 

részére ajándékot is hozott, Josef Michaelis Regenbogen című verseskötetét. A szlovén 

nemzetiségű gyerekeket is meglepte szlovén nyelvű falinaptárral, memóriakártyákkal és 

órarendekkel. 

A szlovén nemzetiség kultúrájához Metoda Perger segítette a gyerekeket közelebb kerülni. 

A délelőtt folyamán tojást festettünk, húsvéti díszeket készítettünk és interaktív feladatokat 

oldottak meg a gyerekek. Az események öt helyszínen zajlottak. A program lebonyolításában 

Csanaki- Both Zsófia, Domiter Judit, Kulcsár Judit, Pintér Krisztina, Tüskés Marianna és 

Ligetvári-Németh Katalin vett részt. 

 

Ligetvári-Németh Katalin 

 

 

 

 



Fenntarthatósági hét – Védjük meg a Földet! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2022. április 25. és 29. között 

hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, melynek célja a környezet 

védelme. Számos veszély fenyegeti Földünket, mint a globális 

felmelegedés, vízhiány, klímaváltozás. Ezért is fontos iskolánkban, hogy a 

gyermekek már fiatal korban megismerjék a téma jelentőségét, hiszen kis 

odafigyeléssel sokat tehetnek a Föld védelméért.  

A témahét keretén belül alsós osztályokban a Föld vízkészletével 

ismerkedtek meg a gyerekek. A víz jelentőségéről, a környezettudatos viselkedésről 

beszélgettek. Ismeretterjesztő filmet néztek, vidám vízcseppeket színeztek. Hogyan óvjuk meg 

környezetünket címmel plakátot készítettek. Játékos interaktív feladatokat oldottak meg. Jó 

hangulatú foglalkozások keretében összegyűjtött csomagolóanyagokból vidám robotokat 

építettek. Hulladékokból fantáziadús, ötletes játékokat készítettek.  A gyerekek 

megismerkedtek a kerti munkákkal, palántázás fortélyaival. Tápszeres dobozokat 

hasznosítottak újra, melybe fűszernövény palántákat ültettek. 

A felsősök természetfilmet tekintettek meg. Plakátot készítettek a környezetvédelem 

fontosságáról. A vízőrzők előadásához csatlakozva egy német nyelvű videó segítségével, 

szókincsüket is bővítették. A mobiltelefonok történetéről, hasznosításáról, újra hasznosításáról 

is beszélgettek.  

Németh Eszter 

 

         
            

 



Elismerő oklevél Andi néninek, az igazgatónknak 

 

Schleipfnerné Gáspár Andrea, iskolánk igazgatója elismerő oklevélben részesült 

az elmúlt év decemberében, melyet Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi 

Központ igazgatója adományozott számára kiemelkedő munkájának 

elismeréséül.  

Schleipfnerné Gáspár Andrea hét éve dolgozik intézményvezetőként, 2021. szeptember 1-je óta 

mint a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola igazgatója. Az iskolai átszervezés 

következtében a 2021/2022-es tanévtől, 13 év után újra 8 osztályos iskolaként működik a 

tanintézmény, melynek következtében jelentősen több feladat hárul az iskola igazgatójára. Ő 

azonban lelkiismeretesen és emberségesen végzi munkáját, tekintettel a kollégákra, a tanulókra 

és szülőkre egyaránt. Schleipfnerné Gáspár Andrea megköszönte mindenkinek a munkáját, 

elsősorban Varga Éva Adrienn intézményvezető-helyettesnek, továbbá a nevelőtestület 

tagjainak, valamint a technikai dolgozóknak is, hiszen a siker az együttműködésben rejlik. 

Gratulálunk Andi néninek!  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Költészet napja 

 

Végre újra közösen ünnepelhettük a költészet napját április 6-án, szerdán délután az iskola 

könyvtárában. A délután során megtapasztalhattuk, hogy milyen színes a magyar klasszikus és 

kortárs költészet palettája a gyermekek által választott verseknek köszönhetően.  

A harmadikos és negyedikes diákoknak megrendezett irodalmi versenyen a kisdiákok 

előadásmódjában érezhető volt a magyar nyelv és a vers szeretete. A zsűri – melynek tagjai 

Varga Éva Adrienn és Tüskés Marianna pedagógusok voltak -, valamint a közönség egyaránt 

élvezettel hallgatta a szavalatokat. A zsűri elnöke, Varga Éva Adrienn, az iskola igazgató-

helyettese jótanácsokkal is ellátta a versenyzőket a díjak kiosztása előtt, majd minden résztvevő 

emléklapot és egy kis finomságot is kapott. A díjazottak pedig átvehették a jól megérdemelt 

oklevelet és a jutalomkönyvet. 

Tüskés Marianna 
Helyezettek: 3. évfolyam: I. Kelemen Farkas 3/C, II. Ringbauer Amina Stella 3/C. ,III. Németh Hunor 3/A 

Különdíj: Cserpnyák Bella 3/B  

4. évfolyam: I. Gáspár Sára 4/B,II. Pencz Panna 4/B, III. Racker Liliana 4/A 

 

              

 

 



Tenni a környezetvédelemért 

 

 

A 2021 novemberében a HEBE Kft. által 

megrendezett "Szeresd a Földet!" országos 

projektversenyen, csapat kategóriában iskolánk négy 

tanulója országos 4. helyezést ért el. A csapat tagjai  

a 3.c osztályos Ropos Anna, Scheiber Leila Anna, 

Kelemen Farkas, Németh Ambrus. Felkészítő tanáruk 

Jandrasitsné Kutasi Alexandra tanító volt. 

A versenyen egy feladatsort kellett megoldani, majd 

különböző projektmunkákat készíteni (tablókészítés, 

egyéni fogalmazások, kézműveskedés). 

A verseny következő fordulójában még szebb eredményt 

ért el a csapat, a második helyezettek lettek!   

A kis csapat lelkesen dolgozott, így tette le iskolánk a 

fenntarthatóság és a környezetvédelem fontosság mellett 

a névjegyét. 

                                                                                          

                                                                           Jandrasitsné Kutasi Alexandra 

                                                                         felkészítő tanár 
 

 

……………………………………………………………………………. 

Ha már a környezetvédelem, akkor az állatokról sem feledkezzünk el! 

Hosszu Ferenc Botond 3.c osztályos tanuló kedvencei a teknősök.  

A következőképpen ír róluk:  

A teknősök a hüllők családjába tartoznak. Amikor veszélyben érzik magukat, 

összehúzzák lábaikat és a fejüket, ezzel megvédik magukat a külső természeti 

csapásoktól. Összesen 14 fajta teknőscsalád létezik. Az ékszerteknősök általában 

tenyérméretűre szoktak megnőni.  

 

 

 

 

 

 

 

Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 



A függőleges, sötéten jelölt oszlopban megtalálod, hogy minek örülnek nyáron a 

gyerekek. 

 

 

1.        E     
  

C      

2. G   Ö           
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3.           
  

     S  

4.        K     A   

5.            B     

          

  
     

6.        K        

7.            A    

8.        G       S 

9.            V    

10.         D       

11.             N   
 

 

1.          Ebben fürdünk, de úszhatunk is benne 

2.          Kerek, nagy gyümölcs, mely kívül zöld belül piros 

3.          Igazi strandétel, kelt tésztából, melyet sajttal és tejföllel                     

fogyasztunk, akár jó foghagymásan is 

4.          Sárga magvas étel, amelyből dara és liszt is készül 

5.          Egy játék, amelyet ha eldobsz, visszaszáll 

6.          Hideg, színes ital, amelyben a jég a főszereplő 

7.          Magas építmény, amely a homokozóban is és a strandon    

is lehet. Lecsúszunk rajta 

8.          Egészséges, vitamindús étel 

9.          Ezt olvassuk 

10. Télen ilyen az időjárás, nyáron pedig a fagyi 

11. Az a hely, ahol úszni, csúszdázni és fagyizni lehet 

 



A sportolás jegyében 

 

„Nincs olyan vesztes, aki ne csinált volna valamit jól, és olyan győztes, aki egyszer 

sem hibázott.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Síelés Eplényben 

 
Iskolánk tanulói február 21-én és 22-én a Veszprém megyei Eplénybe utaztak. A 

buszos kirándulás a Ski48 program keretén belül valósult meg,  

melynek célja a síelés alap szinten történő oktatása, az élményszerzés és 

kedvcsinálás. 

 

Az általános iskolából minden korosztály képviseltette magát a sporteseményen, még a 

kiselsősök között is akadt olyan bátor, aki kipróbálta a síelést. Gyönyörű 

környezetben, egy tanulópályán a szakértő síoktatók kétórás gyakorlati oktatást 

tartottak a résztvevőknek. Az alapok elsajátítása nem csak a gyermekek számára volt 

izgalmas élmény, hanem azoknak a kísérő pedagógusoknak, akik ezidáig nem 

gyakorolták rendszeresen a téli sportágat. Az iskola reményei szerint nem ez volt az 

utolsó alkalom, hogy a tanulók a téli időszakban Eplényben járhattak és 

ismerkedhettek a síelés szépségeivel.  

A következő tanévben is tervezik a program megvalósítását, de felmerült már egy 

többnapos sítábor megszervezésének lehetősége is. 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Sportdélután 

Iskolánk március 28-án és 29-én rendezte meg a 4. és az 5. osztályos tanulók számára a 

már hagyományosnak tekinthető Sportdélutánt. Az iskola udvarán különböző 

helyszíneken kreatív mozgásos feladatokkal készültek a szervezők a résztvevő 

diákoknak, akik mindvégig lelkesen vették az akadályokat. A színes sportesemény szép, 

igazi tavaszi időben valósult meg.  



A kisfiú meg az üres virágcserép 

(Koreai népmese) 

 

Egyszer  régen  élt  egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem 

születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan  segíthetne magán, míg egyszer 

remek ötlete támadt: 

"Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom." 

Nyomban  megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak 

virágmagvakat, és kihirdette:  

- Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy 

lányommá fogadom!  

A gyerekek buzgón nekiláttak  az  ültetésnek, öntözésnek, hiszen 

mindannyian  szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. Szon Il is 

szorgalmasan öntözte  a  magvakat, de hiába teltek  a hetek, bizony semmi 

eredmény nem mutatkozott: a magvak  csak nem akartak kicsírázni.  

"Milyen különös" - álmélkodott Szon Il, s végül az  édesanyjához fordult 

segítségért.  

- Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? - kérdezte.  

- Talán másik földbe kellene átültetned őket - tanácsolta anyja. 

Szon Il átültette a magvakat, de ott sem indultak fejlődésnek. Hamarosan 

felvirradt  a  nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a  virágokat. Díszbe 

öltözött az egész város, a sok-sok gyerek  meg az utcára tódult, és 

szorongatták  a  szebbnél szebb virágokat. A király sorra elhaladt előttük, 

de  bizony egy szikrányi öröm se látszott az arcán.  

Az egyik ház előtt azonban  megpillantotta a pityergő  Szon Ilt, aki  üres 

virágcseréppel álldogált  az utcán. Halvány mosoly derült föl 

a király arcán, és maga elé hívatta a kisfiút:  

- Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel 

az  üres  virágcseréppel? - kérdezte tőle.  

Szon Il  hüppögve  mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, 

hogyan öntözte, gondozta, de azok mégsem indultak 

fejlődésnek.  A király ennek hallatára karjába 

kapta Szon Ilt, és boldogan kiáltotta:  

- Ez az én becsületes kisfiam!  

Az emberek értetlenül nézték, mi történik és egyikük lármázni kezdett:  

-  Miért fogadod örökbe ezt a fiút az üres virágcseréppel?  

A király ekkor így szólt:  

- Minden virágmag, amit a gyermekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem 

csírázhatott ki közülük.  

Az emberek erre helyeslően bólogattak, a gyermekek  pedig, akik a 

pompás  virágokat  szorongatták, igencsak  elszégyellték magukat, hiszen 

valamennyien más magvakat ültettek el. 



Minél több szót ismertek, annál szebben és 

választékosabban tudtok fogalmazni, beszélgetni. 

Ehhez nyújt segítséget ez a játék!  

 

 

 

 

 

 

 



Legyetek szemfülesek,  

használjátok a szemeteket és az agyatokat! 

Nem könnyű a feladat, de ügyesek vagytok és biztosan 

sikerül megtalálnotok a jobb oldalon látható kis képeket 

a baloldali, nagy képen!  

Hajrá!  
 

 

 

 

 


