
2010.decemberi élményeink, gondolataink 

 Hónapos beszámolónk folytatódik új történetekkel, 

versekkel, fényképes bemutatókkal. 

      Jó olvasgatást kívánunk! 

3. szám 

 Pénteken szépen feldíszítettük az osztályt. Hétfőn vártunk a 

Mikulásra, hogy jöjjön hozzánk, mert nagyon szeretjük. Erősen vártuk őt. 

Mikor megérkezett, énekeltünk neki. Szégyenlősek voltunk, féltünk egy 

kicsit az elején, később kezet is fogtunk a Mikulással. Megkérdezte,hogy 

mi a nevünk és mi megmondtuk neki. Mindenki kapott ajándékot tőle. 

Aztán megnéztük az ajándékot és volt benne banán, narancs, mandarin, 

csoki, övtáska, pénztárca, sütemény, kivi és megígértük a Mikulásnak, 

hogy jók leszünk. Mikor a Mikulás elment, megnéztük az ajándékokat és 

lementünk az ebédlőbe, mert jött Stăncioiu és hozott sok ajándékot: 

üdítőt, cukorkát, mikuláscsokit, gyümölcsöket. Ennek is örültünk nagyon. 

Nekünk nagyon tetszett a mikulásjárás és a kapus is.                                          

(Bartha Bea és Fülöp Lehel)                                                                         

A Mikulás 

A Mikulást várva várjuk, 

Mi mind ráborultunk. 

A gyerekek énekeltek, 

A Mikulás meg nevetett. 

 

A Mikulás ajándékot osztott, 

A gyerekek megköszönték. 

És utána elbúcsúzott, 

 Sietve más osztályba ment. 

(Lakatos Renáta) 

 A Mikulás bácsi 

Egy éjszaka valaki kopogott, 

Egy kutya visszaugatott. 

Ezt meghallották a gyerekek, 

Felkeltek és behívták. 

A Mikulás azt mondta, nem 

megyek,mert sietek. 

Reggelre a gyerekek sok 

ajándékot találtak. 

(Nagy Emese) 



 Én már nagyon vártam a Mikulást. 

Írtam neki levelet, én nem kértem 

semmit, mert a Mikulás szerintem hoz 

mindenkinek ajándékot és hozott is egy 

csomót. Nekem is hozott sok ajándékot. 

Én nem kértem tőle semmit csak annyit, 

hogy mondja meg hány éves, de nem 

tudtam megkérdezni. A Mikulás biztos 

látta, mikor együtt az osztálytársaimmal 

próbáltuk feldíszíteni az osztályt. Ha van 

dolgunk, akkor nem szoktunk veszekedni.  

Remélem, hogy minden gyerek boldog, 

hogy kapott ajándékot.  

                         (Nyilas Szilveszter) 

A Mikulás 

A gyerekek cipőt tisztítanak, 

A Mikulás megtölti, 

A Mikulás megvédi a 

gyerekeket 

A krampusz megszúrja őket. 

          (Nyilas Szilveszter) 

A kedves, vidám Télapó  

A kedves, vidám Télapó, a 

gyerekek barátja 

Ho,ho,ho, hull a hó, 

Kopp,kopp,kopp,itt a Télapó. 

A zsákja teli van ajándékkal 

Ho,ho,ho,jaj, de kedves a 

Télapó. 

Északi sarkon hull a hó, 

Ott lakik a Télapó. 

(Balla Noémi) 



 Róbert szülinapját az osztályban tartottuk meg. Volt torta, üdítő és 

csoki. Róbert megkínált mindenkit csokival. Szép tortája volt Róbertnek. 

Elfújta a tortáról a gyertyát és utána mindenki nekifogott enni. Sokat 

beszélgettünk és fényképeztünk. Nagyon jó volt a Róbert szülinapja, mindenki 

jól érezte magát. 

 Lehel szülinapját egy cukrászdában tartottuk meg. Timi tanárnéni vásárolt 

nekünk süteményt, ami nagyon finom volt. Timi sok fényképet készített 

rólunk, amíg ettük a süteményt. Utána elmentünk kürtőskalácsot vásárolni a 

Szent Mihály templom mellé és néztük közben, hogyan készítik. Jó illat volt, 

fincsi volt. Renáta és Szilveszter nem szerette a kürtőskalácsot. A 

Fellegvárnál csináltunk téli képeket. Nekünk nagyon jól telt mind a két 

szülinap.                                (A VII.B. közös produktuma) 



 Bea,Emőke,Szilveszter és én (Noémi) a VIII. osztállyal együtt 

elmentünk a CFR meccsre. Izgultunk a lányokkal együtt. Hideg volt 

kint, esett az eső, de jól fel voltunk öltözve, CFR ruha volt rajtunk. 

Kemény küzdelem volt,végül 1-1 lett az eredmény. Kicsit mérgesek 

voltunk, mert majdnem nyertünk, de aztán mégsem. Sokat drukkoltunk 

a CFR-nek, mert a kedvenc csapatunk. A meccs után visszamentünk a 

suliba, megfürödtünk és lefeküldtünk. Nagyon jól telt. 

             (Balla Noémi, Bartha Bea, Nagy Emőke, Nyilas Szilveszter)  

 December 9.-én reggeltől minden osztály nyitva volt, mert vártuk a 

vendégeket. Minden osztály mást csinált. Az egyik VII.B-s csapat a 

VII.A.-sokkal együtt mézespogácsát sütöttünk és díszítettünk, a másik 

csapat a kerámia műhelyben agyagozott vagy gipszformát festett. Mikor 

vendégek érkeztek, megmutattuk, hogyan kell agyagból tányért vagy 

karácsonyi formákat készíteni. A konyhában megnézhették, hogyan 

gyúrunk, formázunk, sütünk és díszítünk. Voltak a Ghibu-s gyerekek is, 

megnézték az osztályokat, aztán segítettek nekünk. 4-kor lementünk az 

ebédlőbe, szerepeltünk. Előadtuk „A róka mint Mikulás” című mesét. 

Nagyon izgultunk, hogyan fog sikerülni, mert páran egy másik előadásba 

is benne voltunk. Szép volt a műsor. 6-kor kezdődött a svédasztal, 

lementünk vacsorázni, sok finomságot ettünk. Nagyon jól szórakoztunk 

és jóllakottan feküdtünk le.            (A VII.B. közös fogalmazása) 



 A nyílt napra betanultunk egy mesét, amit előadtunk tanárok és 

gyerekek előtt. Szeretnénk bemutatni a szereplőket és az ők 

meglátásaikat, mesélésüket. Fogadjátok szeretettel. 

 Én vagyok a mesélő. Elmesélem, hogy mi történt. Volt egyszer egy 

nyuszi család. Várták a Mikulást. A róka hallgatózott az ablak alatt 

és meghallotta, hogy várják a Mikulást. Felöltözött egy rongyos 

ruhába és bekopogott a nyuszikhoz. Beszélgettek és megjelent az igazi 

Mikulás. A róka el akart szabadulni a Mikulás elől, hogy ne kapjon a 

virgácsból. Gyorsan elszaladt, senki sem látta többé. A nyuszik 

előadták a verset és az éneket az igazi Mikulásnak. Boldogok voltak 

mindannyian.                                       (Lakatos Renáta) 



Én vagyok Ugri nyuszi. Fehér nyuszi 

vagyok, nem vagyok rossz és vártam 

a Mikulást. Hamis Mikulás jött és 

szomorú voltam. Nagyon örvendtünk 

az igazi Mikulásnak, kaptunk sok 

ajándékot tőle.    (Stopinszki András)    

Én vagyok Tappancs. Én kedves, 

fehér nyuszi vagyok. Van még 6 

nyuszitestvérem, akivel várjuk a 

Mikulást és pucoljuk a cipőnket. Én 

nagyon izgultam. Verset mondtunk, 

énekeltünk a Mikulásnak. Hamis 

Mikulás jött először, aki a ravasz 

róka volt. Az igazi Mikulás elkergette 

a hamisat és adott nekünk egy csomó 

ajándékot.          (Balla    Noémi) 

Én Füleske vagyok. Nálunk járt a 

hamis Mikulás, nem hozott semmit és 

én  szomorú  vo l tam.  Utána 

bekopogott egy kellemes, mély 

hangú, ő volt az igazi Mikulás. A 

hamis Mikulás a róka volt. Örülök, 

hogy az igazi Mikulás hozott 

ajándékokat.        (Fülöp Lehel) 

Én Nyuszkó vagyok. Barna nyuszi 

vagyok. Várom a Mikulást. 

Nagyon jó nyuszitestvérek 

vagyunk, szeretjük egymást. Az 

igazi Mikulás hozott ajándékokat 

nekünk és örvendtünk. 

                     (Nagy Emőke)   

Én vagyok Bugri. Barna nyuszi 

vagyok. Okos, jó, nem rosszalkodó 

nyuszi vagyok. A testvéreimmel 

együtt vártuk a Mikulást. Jól 

éreztem magam, mikor vártuk a 

Mikulást.        (Gergely Róbert) 

Én Hómancs vagyok. Szürke nyuszi 

vagyok, a testvéreimmel várjuk a 

M i k u l á s t . É n e k e l ü n k , c i p ő t 

tisztítunk,de sajnos nem az igazi 

Mikulás jött el. Később kopogott 

valaki és a róka el akart menekülni. 

Az igazi Mikulás megfogta és 

elküldte és utána kaptunk ajándékot.           

(Nagy Emese) 

Én vagyok a ravasz róka és 

elmentem a nyuszikhoz, hogy lessem 

meg, mit csinálnak. Felöltöztem 

Mikulásnak és elmentem, bekopogtam 

hozzájuk.Azért mentem hozzájuk, 

me r t  e l  a k a r t am  v i n n i  a 

barlangomba,hogy egyem meg őket, 

de nem sikerült, mert jött az igazi 

Mikulás és majdnem kaptam tőle a 

virgánccsal, ha el nem szaladok. De 

megérdemeltem volna, hogy kapjak, 

mert nagyon ravasz vagyok.        

(Bartha Bea) 

Én a Mikulás vagyok. Képzeljétek el, 

amikor bementem Nyuszkóékhoz 

k ics i t megszeppentem, mert 

megláttam egy másik Mikulást. 

Megfogtam a szakállát és a kezembe 

maradt, kiderült, hogy az a róka. 

Azon a napon nemcsak ajándékot 

adtam, hanem megmentő is voltam. 

Én nagyon jól éreztem magam a 

szerepben, mert végre szuperhős 

lehettem.       (Nyilas Szilveszter) 



Dec.17.-Hazamentem mamához és aztán anyához. 

Dec.18.-Vigyáztam a tesóimra, mert anya elment dolgozni. 

Estefele jött haza anya. 

Dec.19.-Reggel takarítottam, aztán játszottam a testvéreimmel, majd 

felmásztam a fenyőfára, hogy vegyem le az égőket, mert nem nézett ki jól a 

fán. 

Dec.20.-Vigyáztam a tesóimra, játszottam, takarítottam és belekukucskáltam 

egy könyvbe és közben vártam a bátyámat spanyolból. 

Dec.21.-Segítettem anyának takarítani, aztán 5 óráig vigyáztam a tesómra.  

Utána készültünk a lánytesómnak a betlehemi szerepére. Jó volt, ügyesek voltak 

a gyerekek, volt egy kicsi Mikulás is és én nagyon élveztem. 

Dec.22.-Felkeltem, segítettem, játszottam, aztán álmos lettem és rosszul 

voltam meg szomorkodtam is, mert hiányzott nekem mindenki a suliból.   

Dec.23.-Segítettem anyának kolbászt csinálni, aztán jött bátyám a feleségével, 

játszottam a tesóimmal, táncoltunk sokat és nagyon fáradtak voltunk. 

Dec.24.-Reggel elmentem mamához,később elmentünk templomba, aztán kántálni 

voltam Lárisszával, és a lánytesómmal. 

Dec.25.-Folytattuk Lárisszával, Sebivel és Dénessel a kántálást. 

Dec.26.-Átmentem anyához és ott ültem egész Új Évig. 

Dec.27.-Vigyáztam a tesóimra, közben néztem tévét, így telt el az idő. 

Dec.28.-Segítettem, aztán beszéltem Mátéval. 

Dec.29.-Néztem tévét,javítottam a hangfalakat apával, aztán megcsináltam a 

számítógépet. 

Dec.30.-Anya megint ment dolgozni és vigyáztam a tesóimra. 

Dec.31.-Reggel indultunk Toplița-ra, sokat mentünk. Nagyon szép volt a ház. 

Ettünk, aztán megjött az uncsim, játszottam vele, jó meleg volt bent. Beléptem 

a messenger-re, beszéltem Emesével, Lehellel, Emőkével, Kriszta tanárnénivel és 

Kikivel, aztán elaludtam. 

Jan.1.-Reggel beléptem a messenger-re,játszottam, szánkóztam, soha nem volt 

ilyen jó. 

Jan.2.-Elbúcsúztunk bátyámtól, aztán visszajöttünk Kolozsvárra,vettünk kártyát 

az én telcsimhez. Nagyon jó volt. 

Jan.3.-Segítettem, főztünk krumpligulyást és spagettit. Ettem,hallgattam zenét. 

Este filmet néztem.  

Jan.4.-Reggel ettem, aztán házit csináltam. Szeretek írni, hiányzik az iskola. 

Jan.5.-Reggel segítettem anyának, aztán hazamentem mamához és eljöttem  

suliba. YES!!!!! Megyek suliba!                      

             (Balla Noémi) 
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