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Halálszag az iskolában 

Balló Anna, Harnócz Anna, Kulcsár Orsolya, Nagy Liza 















1.Anna rosszul érzi magát, ezért ki akar 
menni a mosdóba. 

2.Barátnőjét holtan találja az egyik fülkében. 
3.Ijedtségében elkezd futni. 
4.Meglátja, ahogy Lizi épp egy másik 

osztálytársával végez. 
5.Hosszú verekedés után Lizi lelöki a 

lépcsőn. 
6.Lizi mindenkit megölt. 



Kitti és a tízórai 

Borbás Viktória Kitti 

Kovács Liza 

Pesti Bianka 

Szécsi Lilla Anna 

















Történet 

„Kitti sétált az iskolában mikor nagyon megéhezett, így úgy 

döntött, hogy elmegy a kedves büfés nénihez és bevásárol. Vett is 

magának egy szendvicset, egy müzli szeletet és egy pohár kávét. 

Jóízűen elfogyasztotta ezeket, még az ujjait is megnyalta. Miután 

jóllakott, célba dobott a kávéspohárba. De nem tudott sokáig 

játszani, mert megszólalt a csengő és a tízóraiból maradt szemetet 

elhelyezte végső nyughelyére a szemetes kosárba.” 



Baráti titkok 

Csete Réka 
Nagy Barbara 

Tóth Tímea 
Varga Boglárka 
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Bogi barátnőinek elegük lett a lány örökös 
nyávogásából és folyamatos hisztizéseiből, ezért 
úgy döntöttek elteszik láb alól. Végre eljött a 
tökéletes pillanat, az automatánál estek neki a 
gyanútlan áldozatnak.  A hulláját hosszas és 
nehézkes módon felcibálták a lépcsőn, majd egy 
folyosói szekrényben rejtették el a nyilvánosság 
elől. A lányok ezután boldogan ültek be rajzórára 
és egy pacsival kezdtek neki új életüknek. 



FUTTATÓ VERA 

KIRÁLY LILI 

ENDER BLANKA 

































A TÖRTÉNET 



A Túró Rudi 
Készítette:  

 Lőrincz Attila Molnár Krisztián 

Nagy Ákos Leon Nagy Zsombor 





















Ez a nap is ugyanúgy indult hőseink számára mint bármely másik. Bementek az iskolába, 

átszenvedték maguk az első három órán, majd szomorúan eszegettek nagyszünetben. Ekkor Ákosnak 

(olasz cserediák, egy pöppet naivé) olyan ötlete támadt, hogy bedob egy ötforintost a teknősökhöz, hátha 

szerencsét hoznak. 

Bedobta habár a többiek elhordták mindennek azért mert hisz még a csodában vetésis létére. Visszaült 

barátai, Krisztián (John Travolta unokája, kicsit elveszett a világban) és Zsombor (16 éves) mellé. 

Ültek búslakodva, hiszen még a topográfiai feladatot se készítették el és már a passz lehetőségével is 

éltek. Egyszer csak egy erős fényre lettek figyelmesek. Egy tündér jelent meg előttük. Ez a tündér látta 

szerencsétlenek mennyire szenvednek és a panaszokat meghallgatván 1-1 kívánság teljesítését igérte 

nekik. Ákos csak annyit szeretett volna, hogy az osztálykirándulás az eredeti terv szerint menjen és ne 

Kőszegre utazzanak, hanem Ausztriába. Zsombor csupán WC-papírt szeretett volna a fiú 

mellékhelyiségben, hogy eltudja végezni a nagydolgát, ha szükséges. 

Krisztián pedig a tavaly, Pucsek Zsuzsanna tanárnő által megígért túró rudit szerette volna, hiszen az 

a kedvenc csokija. 

A tündér teljesítette Ákos kívánságát, majd Zsomborét, ám amikor Krisztiánra került a sor a tündér 

ereje kevésnek bizonyult. Próbálkozott, erőlködött, de bárhogy is szerette volna a kisfiú túró rudi 

nélkül maradt. 

A tündér eltűnt egy szempillantás alatt. Krisztián kereste, de sehol sem találta. Krisztián továbbra is 

nélkülöz és várja azt a percet mikor a túródesszertet a markaiban tudhatja. 
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törté
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RAJZ FELADAT 

SZEREPLŐK: NEMES BÁLINT, CSEPELI 
MARTIN, KOVÁCS ÁKOS (SZERKESZTŐ) 

 



















TÖRTÉNET 
 Tesin focizás helyett hőseink már megint töri tz-t írtak 

 Varesz ezzel már túl messzire ment 

 Embereink elhatározták, hogy fellépnek a gonosz ellen 

 Briliáns tervet eszeltek ki az igazságért 

 Elindultak a tanári legmélyebb bugyrába és mint az ügynökök beosontak 

 Csak 1 percük volt mielőtt a riasztó megszólalt volna 

 Gyorsak és precízek voltak 

 Egyik az ajtó zárját törte fel, majd bement, míg a másik kintről figyelt az 
arra járókra 

 Végül megszerezték a dogákat, majd futottak vissza a rajzterembe 

 Amint beértek becsapták maguk mögött az ajtót 

 Leültek egy pad mellé és széttépték a keserű szájízű dogákat 

 Hőseink, ezután a jól végzett nap után elindultak az El Gustoba egy 
paninira és egy kávéra 

 

   

 


