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Első osztályosaink 

1.a osztály 
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1.b osztály 
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Elsősök avatása 
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Felsősök lettünk! 

Bemutatkozik az ötödik évfolyam 

5. a osztály 

A 2015/2016-os tanévben felső tagozatosak lettünk. Negyedik osztály után 

három osztálytársunk felvételt nyert kisgimnáziumba, de helyettük három új fiú 

érkezett, így változatlanul 31 fő az osztálylétszámunk. 14 fiú és 17 lány. Az 

osztálytermünk a 31-es történelem és rajz szaktanterem lett a második emeleten. 

Osztályfőnökünk Románné Dóra Zsuzsanna tanárnő. Az évek alatt egy jól 

összeszokott közösséggé formálódott az osztályunk, sok benne a baráti 

kapcsolat, mindenben igyekszünk egymást segíteni.  Nagyon szeretünk 

sportolni, sokan különféle sportágakat űzünk délutánként: foci, úszás, 

szinkronúszás, vízilabda, ugrókötelezés, tenisz, boksz, lovaglás. Többek hobbija 

a tánc: klasszikus, modern, balett, majorette, rock and roll, RSG. Vannak 

köztünk zenekedvelők, akik évek óta zeneiskolába járnak és különböző 

hangszereken játszanak: cselló, trombita, klarinét, furulya.  

Osztálynévsor: 

Ardelán Félix, 

Baksi Máté, Balogh 

Cintia, Barta Zoé 

Virág, Bartók 

Emese, Beretka 

Gergő, Berta 

Kincső, Berta Péter, 

B. Tóth Olivér, 

Darvas Nándor, 

Farkas Lili, Fehér 

Helga Laura, Győrfi 

Sára, Ipacs Bálint,  

Jada Adib Suhail, Jansen Dani, Jászberényi Eszter, Joó Viktor, Józsa Janka, 

Kakuk Dóra, Katona Keve, Keresztúri-Bodnár Orsolya, Koós Kitti Stella, 

Kovács Anna, Kucsera Panna, Markesz Petra, Pásztor Ákos, Sztaniszláv Solt, 

Terjék Dénes, Tóth Nikolett, Varga Zsófia 

 



7 

 

 

 



8 

5. b osztály 
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Izgatottan vártuk már, hogy felsősök legyünk. 

Jelenleg harmincegy az osztálylétszámunk: 8 lány és 23 fiú. 

Negyedik után egy páran más iskolába mentek, azonban hozzánk is jöttek 

négyen. 

Nagyon vicces és mozgásszerető az osztályunk. 

A fiúk gondoskodnak a jókedvről, a mozgásról, a lányok pedig a tanulásról. Na 

persze ez ilyen formában nem teljesen igaz, hiszen kivételek mindig akadnak. 

Az érdeklődésünk szerteágazó, sokan közülünk rendszeresen sportolnak; 

délutánonként kosarazni, úszni, focizni, asztaliteniszezni, vívni járnak. 

A zenét is kedveljük, az osztályból többen játszanak valamilyen hangszeren. 

 

Jó tulajdonságaink: szeretjük a humort, szépen éneklünk, jók a tanulmányi 

eredményeink (egyelőre), mások arcára is mosolyt csalunk. 

Kevésbé jó tulajdonságaink: előfordul, hogy fegyelmezetlenek vagyunk (néha a 

jó gyerekek is „beugranak a kútba” a rosszabbak után). 

Ha a példamutató magatartás szobrát valaki el akarná készíteni, most még ne 

rólunk mintázza meg. Majd jövőre. Talán… 
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Osztálynévsor: 

 

Eged Ádám, Erdélyi Áron, Erdélyi Máté, Estók Éva, Ferenc Márton, Fónagy 

Kevin, Galambos Robin, Gyárfás Blanka, Hidvégi Zalán,  Holtzer Illés, Hupka 

Eszter,  Király Barnabás,  Kisgergely László, Kovács Attila, Krinszki Vivien, 

Kusper Lili, Lénárt Ákos, Madarász Tamás, Nagy Gábor, Nagy József Csongor, 

Orosz Jordán,  Palkovics Aurél, Pap Ákos, Puporka Ádám, Sándor Janka,  

Sári Virág, Seres Maximilián,  

Tóth Virág, Varga Bence, Vasas Bálint, Vincze Ákos 
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Ünnepnapok 

Október 4. Az Állatok Világnapja 

Az Állatok Világnapját 1931 óta október 4- én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent 

Ferencnek - az állatok védőszentjének - halála napja. A rendalapító Assisi Szent 

Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett 

is velük. Már a 13. század elején azt hirdette mindent szeretnünk kell, legyen az 

élő vagy élettelen. 

Vuk, Bambi, Micimackó,Garfield, Frakk, Kukori és Kotkoda  Ezeket a neveket 

valamennyien ismerjük és kedveljük. Születésüket annak a különleges 

kapcsolatnak köszönhetik, ami ember és állat között kialakulhat. 

Mancs, Kincsem, Kántor. Ők már nem a képzelet szülöttei, hanem hétköznapok 

hús-vér állathősei. Legyünk büszkék rájuk! 

Bár ezen a napon ünnepeljük őket, nem csak évente egyszer kell róluk 

gondoskodnunk. Minden állat megérdemli a törődést és a figyelmet, hiszen 

velük egész ez a bolygó! 

Soha ne feledjétek: 

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél!” 

 

 

Dudás Orsolya 4. b 
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Egy kíváncsi farkas története 

Egyszer volt, hol nem volt, egy fehér farkas, aki egy barlangban élt.  

Egy nap arra ébredt, hogy meg akarta tudni, milyen nap van.   

Kellemes nyújtózkodás után elindult barátaihoz megtudakolni milyen nap is van 

ma. Nyúlanyóhoz indult elsőként. 

– Jó napot kívánok Nyúlanyó!- szólt a farkas. 

– Szervusz, farkas fiam!  

– Milyen nap van ma?  

– Vasárnap.  

– Nem ezt szerettem volna megtudni, de köszönöm az információt!  

Azzal tovább ballagott a medvéhez. 

– Szervusz, Medve!   Mi járatban nálam?  

– Hányadika van ma Medve Úr? 

– Október 4.  

Gondolkozott, mert rémlett neki valami.  

– Anyukám azt mondta, még kölyök koromban, hogy: 

„Október 4-én az Állatok Világnapja van. Ezt jól vésd a kobakodba!!!” 

Már rohant is az állatokhoz.  

A nyúllakban nem, de még a medvebarlangban sem talált senkit. Ezért 

szomorúan ballagott vissza barlangjába. Nagyon meglepődött, mert az állatok 

ott várták őt.  

Vidáman kiáltották egymásnak: „Boldog Állatok Világnapját!” 

Pál Antónia, Csirmaz Fanni 4. b  



13 

Október 6. 

Az aradi vértanúk ünnepéről mi is megemlékeztünk. 

 

 

Az ünnepi műsort a 6. évfolyam készítette Salánki Mária és Fehér Lászlóné, 

Liktor Tamásné és Holzer Alfréd pedagógusok vezetésével. 
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Október 23.  

Nemzeti ünnepünk 

 

Nagyon szép ünnepi műsorral tisztelegtek iskolánk diákjai a hősi halált halt 

hazafiak emléke előtt. 

A megemlékezés ünnepi pillanatait Fehér Lászlóné, Klem Dénes, Sós Anita, 

Fábián Gusztáv, Juhász Róbertné, Pásztor Ferenc, Fodorné Kovács Edit, Salánki 

Mária, Kecskésné Pálfi Csilla pedagógusaink irányításával, szinte minden 

kollégánk segítségével, a 7. évfolyam és a néptáncosok egy csoportja jelenítette 

meg. 
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Szent Márton ünnepe a tornateremben 

 

 

 

A 3. c osztályosok kis műsorát Petrovai Józsefné, Éva néni vezetésével az 

alsósok a tornateremben láthatták. 
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Továbbképzés az angoltanároknak 

Iskolánk négy pedagógusa a nyári szünetben kéthetes módszertani 

továbbképzésen vett részt az Erasmus+ projekt keretén belül. Románné Dóra 

Zsuzsa német szakosként a németországi Regensburgban, Pálfiné Kecskés Csilla 

és Sós Anita az angliai Portsmouthban és Miskolczi Ágnes Oxfordban 

fejlesztette szakmai tudását. Célunk a szakmai megújulás, új módszertani 

ismeretek szerzése. Szeretnénk, hogy a projekt során szerzett tapasztalatok 

minél hamarabb beépüljenek az iskolai oktatás mindennapjaiba. A kurzusok 

résztvevői Európa különböző országaiból érkeztek, de volt tanár kolléga 

Nigériából is. Ő például gyönyörűen beszéli az angol nyelvet, mert mint 

elmondta, náluk három éves kortól kötelező tananyag. Tegyük hozzá, hogy az 

ország hivatalos nyelve az angol. Így megismerkedhettünk más országok 

oktatási módszereivel is. Naponta 9-16 óráig tartottak az órák, rengeteg új 

ötlettel gazdagodtunk. Ezenkívül megismerkedtünk a helyi szokásokkal, iskolai 

élettel. Az órák után felfedeztük új környezetünket. Felejthetetlen élmény volt, 

hogy családoknál szállásoltak el bennünket, így közvetlenül is bepillantást 

nyertünk az ottani emberek életébe. 

Reméljük, hogy a megszerzett tapasztalatokból diákjaink is profitálni fognak. 

Köszönet iskolánk és a Tempus Közalapítvány támogatásának. 

 

 

  

http://lenkeyiskola.hu/lenkeyiskola/wp-content/uploads/2015/06/20150810_145958.jpg
http://lenkeyiskola.hu/lenkeyiskola/wp-content/uploads/2015/06/20150814_152506.jpg
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Iskolai könyvtárunk 

    

 

Arany ablak 

 

Nyugvó nap fényét 

őrzi az ablak. 

Kisleány olvas háttal a napnak. 

Leckét betűzget, 

szókat latolgat: 

a betűk szóvá összefonódnak. 

Szavakból mese 

szövődik lassan, 

kisleány olvas arany ablakban. 

(Károlyi Amy) 

 

 

Igen, ilyen ideális hely az iskolai könyvtár: ahol betűzgetni, olvasgatni, 

ismerkedni, tanulni is lehet és innen lehet hazavinni, kölcsönözni könyveket, 

melyeket szívesen elolvasunk. 
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Az iskolai könyvtár állományát 3700 kötet és sok-sok tankönyv alkotja.  

Az állomány szépirodalmi és szakirodalmi könyvekből áll, a tanulók közt 

népszerűek az ismeretterjesztő és az ifjúsági irodalom kötetei. 

A szülői alapítvány jóvoltából tavaly karácsonykor sok szép, új könyvvel 

gazdagodott könyvtárunk, a gyerekek szívesen kölcsönözték ezeket a köteteket. 

 

„Könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.” 

(Gárdonyi Géza) 

 

Salánki Mária tanárnő, könyvtáros ajánlása 

 

 

A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfő: 13.00 – 16.00 

Kedd: 14.00 – 16.00 

Szerda: 4. óra és 13.00 - 15.00 

Csütörtök: 13.00 – 16.00 

 

Minden Kedves Olvasó Diákot és Pedagógust szeretettel várunk! 
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Tehetségeink 

 Iskolaújságunk minden számában – folytatva a tavalyi hagyományokat – 

szeretnénk bemutatni néhány, valamilyen területen kiemelkedően tehetséges 

tanulót.  

Célunk, hogy jobban megismerjük őket, a tanulók is egymásról többet tudjanak, 

hiszen amikor a mindennapokban elsietünk egymás mellett a folyosón, nem is 

tudhatjuk milyen sokrétű, tehetséges iskolai közösség a miénk. 

Az első számunkban három tanulót mutatunk be: 

Tóth Viktória 7. b, aki számítógépen készít grafikákat, 

Tóth Nikolett  5. a, aki évek óta a társastánc műfajában jeleskedik, 

Király Anna 7. b, aki szép rajzaival örvendezteti meg környezetét. 

Őket kérdeztük hobbijukról, s munkáikból is láthattok ízelítőt. 

 

 

Viki, Niki, Anna 
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Beszélgetés Tóth Nikolettel 
 

Niki iskolánk ötödik osztályos tanulója, aki a társastánc tudományát birtokolja. 

Hobbijáról kérdeztem. 

 

 

Mióta táncolsz? 

Két három éve, az új klubomban egy éve.      

Hol tanulsz táncolni? 

Az egri Helyőrségi klubban. 

Milyen fellépéseken veszel részt? 

Iskolai fellépéseken, szalagavatókon. 
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Mikor jársz táncolni? 

Kedden és pénteken 16-18 óráig. 

A táncos párodról is mondj valamit! 

Állandó párom van egy éve ő a Hunyadiba jár. 

Mit csinálsz szabadidődben? 

Nagyon szeretek digitálisképeket szerkeszteni. 

Milyen terveid vannak a tánccal a jövőben? 

Folytatni szeretném felnőtt koromig, versenyeken szeretnék részt venni. 

Melyik a kedvenc tantárgyad? 

A rajz és a természetismeret. 

Jó tanuló vagy? 

Igen kitűnő. 

 

Riporter:  Szabó Tamás 8. a 
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Tóth Viki grafikus munkái 

Tóth Viktória vagyok, 7. b osztályos tanuló. Kedvenc tantárgyaim az 

informatika, az angol és a rajz. Szabadidőmben legszívesebben rajzolok, 

legtöbbször digitálisan Paint Tool SAI-val, valamikor papíron, vagy „A 2. világ” 

című blogomat írom, aminek már több mint 100 része van. Mostanában 

legtöbbször az Így neveld a sárkányodat c. filmből és a Sonic-ból rajzolok 

szereplőket. 

Már az óvodában is felfigyeltek arra, hogy szépen rajzolok, és rendszeresen 

beküldték a rajzaimat a különböző versenyekre. Ebből kettőt meg is nyertem, 

aminek nagyon örültem. Az az álmom hogy a Dream Works-ben animátor 

legyek, végülis az is összefügg a rajzolással. 

(Viki az egri Neumann középiskola nyolcadikosoknak kiírt informatika 

versenyén egyedüli hetedikesként a 8. helyen végzett. – a szerkesztő 

megjegyzése) 

 

Sárkányszem 
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Shadow egyedül 

 

 

Jet, a sas 
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Shen Nagyúr 
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Király Anna  

Király Anna vagyok, 7. b osztályos tanuló. Szabadidőmben legszívesebben 

lovakkal foglalkozom, és rajzolok. Nagyon szeretek lovakat rajzolni, de bármit 

szívesen lerajzolok, ha megtetszik, szeretem a kihívásokat. Örülök, ha valami új 

fajta technikát sajátíthatok el, és munkáimat ezekkel sokkal látványosabbá 

tehetem. Számomra a rajzolás csak egy hobbi és nem szeretnék ezzel 

kapcsolatos munkát végezni, de sohasem szeretném elhanyagolni a rajzot az 

életemből, mert számomra ez egyfajta kikapcsolódást jelent és szeretem látni 

mikor egy befejezett rajzom jól sikerült lesz. :) 

Király Panna munkái: 
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Sport 

Iskolai sport foglalkozásainkat bemutató sorozat 

Úgy döntöttünk, hogy minden számban közlünk egy olyan interjút, amit itt az 

iskolában készítettünk, s bemutatunk egy-egy délutáni sportfoglalkozást. 

Reméljük, e cikk után ti is kedvet kaptok a a sportoláshoz! 

JSV= Játékos sportversenyek 

Először a gyerekeket kérdeztük meg arról, hogy mi a véleményük. 

     

-Hogy tetszik nektek ez a foglalkozás? 

-Nagyon tetszik nekünk. 

-Pontosan mit jelent a JSV? 

-Játékos Sport Versenyek. 

-Miből áll egy foglalkozás? 

-Labdagyakorlatokból, fogójátékokból, sorversenyekből áll a foglalkozás. 

A foglalkozást vezeti Dóra Zsuzsanna tanárnő. 

Mi a véleménye a gyerekek teljesítményéről? 

Nagyon lelkesek, sokan járnak, szeretnek is járni, igaz, még csak pár alkalom 

volt, de sokat gyorsultak, ügyesedtek. 

Mi a célja, mire készülnek? 

Van iskolák közti városi, megyei, és országos JSV verseny, oda szeretnék 

nevezni a legügyesebb 12 tanítványommal. Legalább a megyei fordulóig el 

szeretnénk jutni. Továbbá még az is a célom, hogy annak is legyen lehetősége 

mozogni aki esetleg nem olyan gyors futó, vagy nem olyan ügyes, mint mások. 

                                                                                                    Pap Ákos  
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Őszi vers 

Őszi táj levelei 

Az őszi táj levelei már sárgába borultak 

Állatok a télre menedékbe vonultak 

A tél csak vesztet jelent számukra 

Az ősz felkészülés az idegen havazásra 

Az őszi táj levelei már sárgába borultak, 

A tó tükre mentén vizesen csillognak 

Csillognak akár a hajnalcsillag égtetőn 

Szemkápráztatóan fényük felénk jő 

Estók Éva 5. b 
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Ősz 

Ősszel a madaraink is elköltöznek. 

Nézzétek meg Petra  bemutatóját a költöző madarakról. 

Lapozzatok tovább! 

 

Készítette: Lovász Petra 7.a
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Őszi kézműves munkák 

Ebben az évszakban sokszor esik az eső. Csendes szomorkás napokra ajánlunk 

elfoglaltságot nektek, vagy ha szerettek alkotni, szépet készíteni, íme néhány 

ötlet: 

 

Őszi levél filcből 

Ezeket a vidám őszi faleveleket egyszerűen elkészítheted. 

 

Szükséged lesz hozzá filcre, vattára, tűre és cérnára. 

 

1. Vágj ki 2 egyforma levélalakot filcből, ha szeretnél, varrj rá erezetet! 

2. Illeszd őket össze, tűzd meg gombostűvel, nehogy elcsússzon varrás közben! 

3. Varrd őket körbe pelenkaöltéssel, a végén hagyj egy kis helyet a kitömésnek! 

4. Tömd ki vattával! 

5. Varrd be a kihagyott részt! 

 

Kész is van a csodás őszi leveled! 

Girlandba fűzve, vagy magában is mutatós dísz lehet. 



38 

Szőlő quilling technikával 

A quilling magyar neve papírcsíktechnika. 

Ezt a gyönyörű szőlőfürtöt könnyen elkészítheted Te magad is. 

 

 

 

Szükséged lesz hozzá fél centis papírcsíkokra (amit magad is levághatsz A4-es 

színes papírból, vagy hobbi boltban is beszerezheted),fogpiszkálóra, ollóra, 

(hobbi)ragasztóra. 

 

1. A papírcsíkokat a fogpiszkáló segítségével feltekerjük, engedjük egy kicsit 

kinyílni és ragasztóval rögzítjük. 12 db szőlőszemre lesz szükségünk és a 

levélhez nyolcra. 

2. A leveleknek szánt tekercseket ragasztás után a mutató és nagy ujjunk közé 

fogva két oldalról összenyomjuk. 

3. A kocsányhoz két tekercset kell elkészíteni, de ezeket ne ragasszuk le, 

rögzítsük egy-egy szőlőszemhez. 

4. A kész tekercseket ragasszuk össze a minta szerint. 

 

Quilling technikával gyönyörű dolgokat készíthetsz ajándékba, vagy díszítéshez. 
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Szélcsengő 

Egyedi őszi szélcsengő természetes anyagokból. 

 

 

 

Szükséged lesz hozzá egy kb. 20 cm-es faágra, madzagra, 

őszi levelekre, különböző termésekre. 

 

1. Vágj a madzagból 4 db kb. 60 cm-es darabot! 

2. Fűzz rá faleveleket, kötözz rá terméseket tetszés szerint! 

3. Az így elkészített füzéreket kösd fel a botra! 

4. Az így elkészített szélcsengőt kiakaszthatod az erkélyre, teraszra vagy a 

szobádba! 

Kész is van a gyönyörű őszi díszed! 

Sillei Dóra 4. b 
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Őszi finomságok 

Itt az ősz. Vajon milyen finom ételeket készíthettek otthon, amelyek a  

kedvencetekké is válhatnak. Íme két recept Szilvi gyűjtéséből. 

Szerkesztő kisdiákunk minden számunkban ajánl nekünk valami finomat. Ha 

kedvet éreztek, készítsétek el Ti is. 

A saját készítésű étel mindig finomabb lehet, főleg ha jól sikerül…. 

 

Pita (zsebes kenyér) 

Hozzávalók 15 darabhoz: 

50 dkg finomliszt 

0,5 dkg élesztő 

1 csapott kiskanál só 

kb. 3,5 dl langyos  víz 

1. A lisztet egy tálba tesszük, az élesztőt belemorzsoljuk. Megsózzuk, majd 

a fokozatosan hozzáadott langyos vízzel bedagasztjuk. Akkor jó, ha az 

edény falától elválik, de egy kicsit keményebb legyen, mint a 

hagyományos kelt tészta. Letakarva, langyos helyen 25 percig kelesztjük. 

Ezután nedves kézzel 15 db kis cipót formázunk belőle. Letakarva, meleg 

helyen újabb 25 percig kelesztjük őket. 

2. A kis cipókat enyhén lisztezett deszkán kistányérnyi kerek lappá lapítjuk. 

Fontos, hogy a közepét ne nyomkodjuk meg, mert akkor nem puffad fel, 

és nem lesz zsebe! 

3. A kerek lapok széleit körben megnyomkodjuk az ujjunkkal. Nagyon forró 

sütőben (kb.250 Celsius fokon) 5 percig sütjük. A sütőnk hatékonysága 

szerint félidőben megfordíthatjuk. 

Ha jobban kedveljük a puha felületű pitát, a sütőből kivéve a még forró pitákat 

takarjuk le egy konyharuhával 10 percre. 

Jó étvágyat! 
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Gyors körtés-gyömbéres sütemény 

Hozzávalók: 

1 csésze kristálycukor 

¼ csésze puha vaj 

2 nagy körte 

1 1/3 csésze liszt 

1 ½  tk. sütőpor 

½ tk. őrölt gyömbér 

½  tk. só 

¾ csésze író 

¼ csésze olaj 

2 tojás 

1 tk. vaníliakivonat 

2 ek. kandírozott gyömbér 

 

1. A vajat és a cukor ¼ részét habosra keverjük, majd egy serpenyőbe 

kiszedjük. 

2. A körtéket meghámozzuk, hosszában félbevágjuk, kimagozzuk, 

felszeleteljük. A körtedarabokat a vajas keverékre tesszük, és 

megfuttatjuk rajta. 

3. A lisztet, a maradék ¾ csésze cukrot, a sütőport, az őrölt gyömbért és a 

sót egy nagy tálban habverővel összekeverjük. Az írót, az olajat, a tojást 

és a vaníliát egy másik tálban habverővel összedolgozzuk. Az írós 

keveréket lassan a lisztes masszába dolgozzuk. Hozzákeverjük a 

kandírozott gyömbért. 

4. A körtéket négyzet alakú olajjal kikent, sütőpapírral bélelt tálba tesszük, 

és ráöntjük a tésztát. Körülbelül 40-45 percig sütjük, kb. 5 percig hűlni 

hagyjuk, majd kiborítjuk a formából. 

Jó étvágyat kíván: Huszár Szilvia 4. a  
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Számítógép vagy könyv? 

A mai korunk egyik tipikus dilemmája, amely a gyerekek életét is érinti. 

Petra a számítógép és a könyv előnyeit és hátrányait állítja szembe egymással. 

Nézd meg a bemutatót és dönts belátásod szerint! 

Lapozz tovább! 

 

Készítette: Lovász Petra 7.a
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Könyvajánló 

Leiner Laura: Késtél 

A könyv Budai Rebekáról, Bexiről szól, aki egy napon 

zenés videót posztol facebookon a barátjának. A dal 

pillanatok alatt népszerű lett, Bexit felkarolta Körte a 

zenei menedzser. Ebben a kötetben Bexit zenei 

tehetségkutatóba hívják, hogy énekeljen duettet Nagy 

Márkkal. Aztán kezdetét veszi egy zűrös hét… 

Nekem a Késtél az egyik kedvenc könyvem. Szerintem 

nagyon izgalmas és Laura érdekesen mutatja be a pop 

énekes életet. Eddig ennek a sorozatnak (Bexi sorozat) 

két része jelent meg: Késtél, Hullócsillag. Október 29-

én jelenik meg a 3. része, az Illúzió.  

 

Kalapos Éva: D.A.C. 

A történet Fellegi Flóráról szól, aki elfoglalt apjával és idegesítő 

öccsével él. Anyukáját korán elvesztette, helyette egy 

házvezetőnő gondoskodik róluk.  

A lány mániákusan rajong a filmekért. Barátaival alapítanak egy 

klubbot, melynek neve D.A.C. A klub tagok mindig segítik 

egymást, összetartanak és jóban-rosszban együtt vannak. Négy 

köteten át szórakoztatják az olvasót a szereplők. Kicsit szomorú 

könyv, de azért megéri elolvasni! 

 

Nathalie Samers: Lányok regénye 

A nyár vége nem épp úgy végződik, ahogy Chiara, Lily és 

Maelle eltervezte, ráadásul jövőre nem egy osztályba fognak 

járni. Ennek ellenére számos meglepetést tartogat a gimi és az 

osztálytársak, kezdve azzal, hogy felbukkan a titokzatos 

Mélisande…… 

A sorozatnak eddig három része jelent meg, mindegyik nagyon 

izgalmas! 

 

Készítette: Lovász Petra 7.a  
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Zeneajánló 

(Kapcsolódj ki a sulis unalmas hétköznapokból egy kis zenével) 

John Newman: 

-  Come and get it 

- Tiring Game ft. Charlie Wilson 

Major Lazer & Dj Snake: 

- Lean On 

Anna Kendrick: 

- Cups 

Avicii: 

- Waiting for love 

- Pure Grinding 

David Guetta: 

- Hey Mama 

Calvin Harris: 

- Pray to good 

Sheppard: 

- Geronimo 

Carly Rae Jepsen: 

- I Really Like You  

Taylor Swift: 

- Bad Blood ft. Kendrick Lamar 

Kwabs: 

- Walk 

Wellhello x Halott Pénz  

- Emlékszem Sopro 


