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A rajztanárnő egy  kreatív feladattal látja el a diákságot, miszerint egy 
élő képekből álló storyboardot kell készíteni csoportmunka keretében. 
A többség rögtön meg is kezdi az ötletelgetést, ám egy tróger mindig 
akad a bandában. A csoport először nem érti őt, majd később 
megvilágosodva követik a példátlan magatartást. Az eredmény 
természetesen egyes érdemjegy és egy csapat felhőtlenül boldog 
gyermek. 

tanári megjegyzés: :D, ;) 



Storyboard 

Készítette: 

Gedra Szabina, Gyimóthy Bettina, 
Dülk Rebeka (fotós), Egyed Fruzsina 























Tesi óráink elején energikusan állunk vigyázz állásban mesterünk 
előtt. A kötélmászással viszont már van, aki küszködik, de nem 
adjuk fel. Tanárunk ennek láttán fekvőtámaszt csináltat velünk, 
gyakorlás céljából. Viszont, hogy ki ne jöjjünk a formánkból, irány 
a kistorna, ahol kezdődhet a mérlegállás, méterekre a föld felett. 
Mindezek után jöhet mindenki kedvence, a szekrényugrás, s ha 
mindannyian túl vagyunk a feladaton, megérdemeljük, hogy 
ugráljunk is egy kicsit, amiből mesterünk azt veszi le, még tele 
vagyunk energiával. Ezért még futtat pár hosszt a kézi pályán, és 
ha már úgyis kint vagyunk, akkor nem maradhat el az erősítés 
sem. A végén mesterünk elégedetten gondolja, hogy elvégezte 
feladatát. Kifulladva felvonszoljuk magunkat az öltözőbe, 
mindenünk sajog, bár örömmel belegondolunk abba, hogy 
legalább nem mentünk el a Gulya-dombra futni. 
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Az iskola gyilkosa 

Készítették: 
Veres Júlia, Lang Fanni, Szamosi Lilla, Gaál Sára 

Cippóra 

































• Tanítás után Lilla, Sára és Fanni még beülnek a könyvtárba tanulni. 

Dolguk végeztével elindulnak ki a könyvtárból hárman három 

irányba. 

Ám nem veszik észre, hogy valaki követi őket.  

A csuklyás alak Lilla után settenkedik, akit kegyetlenül lelök a 

lépcsőn, majd elfut. 

Eközben Sárának eszébe jut, hogy valamit a lelátón hagyott, ezért 

visszafordul.  

A lépcső alján meglátja Lilla holttestét és azonnal hívja Fannit, hogy 

segítsen.  

Fanni talál egy hajszálat és egy cérnaszálat a tetthelyen, amelyet 

alaposan megvizsgál.  

Ezek segítségével megtalálják a névtelen gyilkost, akit élete végéig 

börtönbe csuknak.  

Vége. 
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Gábor és az üdítő 

Katus Gábor, Bruder Flórián, 
Gyarmati Bence, Keglovics Ádám  























Gábor egy hosszú hétköznap folyamán nagyon 
megszomjazott. Senkitől sem kapott folyadékot, amivel a 
szomját tudta volna oltani, de rátalált az iskola büféjére 
ahol rengeteg üdítőt árulnak. Ám nem volt pénze a 
főhősnek, ezért úgy döntött, kirabolja a boltot. Ez nem 
járt túl nagy sikerrel, hiszen két fiatalember a büfés néni 
segítségére sietett, és elkapták a gazfickót. 
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Hajsza az ételért 

Szereplők:Mátrai Roland Koller Ádám 
Kacsándi Marcell 

Fényképezte: Waldmann Donát 









































• Egy délután, miután elfogyasztottuk az 
uzsonnánkat, jóllakottan álltunk fel, viszont 
rövidesen újra megéheztünk, ezért ennivaló 
után néztünk. Rövidesen találtunk is egy 
müzliszeletet. Roli és Ádám úgy döntött hogy 
megküzdenek a müzliért, viszont Marci egy 
váratlan pillanatban elcsente az ennivalót. A 
két fiú hosszas üldözés után visszaszerezte a 
müzlit, amit ezután diadalittasan fogyasztottak 
el. 



MISSION IMPOSSIBLE 

Kothencz Boglárka 

Kovács Janka 

Sötét Réka 

Tobak Panna 
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A Vetési Albert Gimnázium négy diáklánya egyedül van az 
iskolában. Nem tudják, hogy a többiek hová tűntek. 
Meglátnak a földön egy különös papírt, ami miatt 

mindegyikőjük átváltozik egy személyéhez illő szuperhőssé, és 
feladatuk az, hogy visszahozzák a többieket. Bogi, a fizikus 

kitalálja, hogy az udvaron kell keresni a megoldást, de az idő 
egyre telik, és Réka, a szupernagyi, és Panna, la mexicana 
felrobbannak, mert nekik lejárt az idejük. Maradt Bogi, a 

fizikus, és Janka, a békesség védelmezője, akik kirohannak az 
iskola kertjébe, ahol meglátnak egy fekvő lányt a füvön, aki 
Bogi, hiszen ez az egész egy álom volt. De a rémálom után, 

Bogi a kezében találja a térképet, és maga mellett 
szuperhősköpenyét. Ez tényleg csak egy álom volt? 


