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Sziasztok, gyerekek!
Végre megérkezett a tavasz! Biztosan 

már ti is nagyon vártátok. A jó idő bekö-
szöntével egyre többet tartózkodunk a 
szabadban. Tegyetek egy sétát a park-
ban vagy a kertben, és figyeljétek meg a 
növényeket meg az állatokat, ahogyan 
ébrednek. A gyümölcsfák a szemünk 
előtt borulnak virágba, és illatukkal ma-
gukhoz csalogatják a méheket, pillan-
gókat. A kismadaraknak sem kell már 
magokat szórni az etetőbe.

Áprilisban érkezik a húsvét is. Ha fel-
lapozzátok a Mézeskalácsot, sok ötletet 
találtok, hogyan tehetitek még hangula-
tosabbá ezt az ünnepet.

Nagyon sok szebbnél szebb alkotás 
érkezett szerkesztőségünkbe, valóban 
nehéz volt választani közülük. Köszönjük 

a sok csodálatos rajzot, írást, küldjétek 
továbbra is munkáitokat!

Remélem, ezentúl is szívesen olvas-
sátok majd a Mézeskalácsot, és sok 
örömteli percet töltünk majd együtt. Ja, 
engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, 
én Krisztina vagyok, s mostantól kezdve 
remélem, jó barátok leszünk.

Szép tavaszi napokat és kellemes hús-
vétot kívánok!

Szeretettel Kriszti
Rajzpályázat

– Édesanyám, virágosat álmodtam
– Tarka pillangók
– Kirándulni voltunk

Szárnybontogató
– Az én anyukám
– Ezt olvastam – könyvbemutató 
– Mesék, versek
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Bezkorvajnij Teodóra, 3. osztály, József Attila iskola, Újvidék

Virághozó április
Elmúlt a tél: itt a tavasz,
minden bokor újra éled –
a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.

Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál –
virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.

Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja –
s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.

Végh György
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Szent György hava; tavasz, hó, szelek 
hava; báránytor (rügyezés) hava.

Április 1. – Hugó napja

A bolondozás napja. E napon az a szo-
kás, hogy az emberek tréfásan bolondot 
csinálnak a másikból.

Április 6. – Irén napja

Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.

Április 12. – Gyula napja

Az év 100. napja. A tisztaság, a takarí-
tás napja. Ilyenkor kitakarítják a lakást, az 
ólakat és az állatokat is lemossák.

Április 14. – Tibor napja

A hagyomány szerint e napon szólal 
meg a kakukk. S ha ekkor már szép zöld 
a vetés, akkor jó lesz a széna.

Április 24. – György napja

Ez a nap egy ősi pásztorünnep (a 
Palilia) napja. Az állatokat e napon 
hajtják ki először a legelőre. Gonosz-
járó napnak is tartották Szent György 
napját. Ezért, hogy a boszorkányokat 
elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés 
ágakat tűztek ki, vagy bekenték őket 
fokhagymával.

Szent György-napi 
közmondások:

Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, ak-
kor telt csűrt hoz az aratás.

Szent György után kalapáccsal sem le-
het visszaverni a füvet.

Április 25. – Márk, Pál napja

A kukoricavetés és a búzaszentelés 
napja. Terményjósló napnak is tartják e 
napot, ide tartozik a mondás:

Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó 
termést várhatsz, ellenben, ha hallgat 
a fülemüle, akkor változékony lesz a ta-
vasz.

Népszokások

Április hava

Mondókák
Áprilisban zöld a mező,
Bolondozik már az idő.

Amikor kinn süt a nap,  
a csiga a házában marad.

De amikor eső hullik,  
csigabiga előbújik.

Neki az a jó idő, mikor esik az eső!

Gyűlnek a felhők, esik az eső.
Kopog a jég, dörög az ég!

Villámlik, lecsap –
kisütött a nap!
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    Kék a hajnal, kék,
    harmat hinti még.
Éledező tarka mező
tavaszi csokra szép!
    Kék fönn az ég!
    Kék fönn az ég!
Tavaszi szellő fújja hátunk,
ragyog a kikelet, örül a lég! 

    Nóta, meg ne állj,
    szállj te, szállj te, szállj!
Fütty kanyarúl, arc kipirúl,
szapora móka vár!
    Zeng, zsong a táj!
    Zeng, zsong a táj!
Viola-kedvünk, szöcske-lábunk,
röpül a cinege, dalol a száj!

Weöres Sándor

Kék a hajnal
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Évapó már nagyon 
várta a tavasz jöttét. Nem 
tudta elképzelni, mi tör-
ténhetett a Tavasztündér-
rel. Hiába kukucskált bele 
a távcsövébe, csak annyit 
látott, hogy a tündér még 
mindig alszik.

Kérdezgette a fákat, a 
madarakat, a fűszálakat... 
Egy kis csiga hozta a hírt, 
hogy a gonosz boszorkány 
nem akarja, hogy napsüté-
ses szép idő legyen, ezért 
álomport szórt szét, s így a 
kis tündér nem tud felkel-
ni. Évapó törte a fejét, mit 
tegyen.

Hogyan tudná feléb-
reszteni a Tavasztündért? 
Szólt a kismanóknak, hogy 
segítsenek neki. Közösen 
tervet eszeltek ki, hogy 
járhatnának túl a boszorka 
eszén, hogy ébreszthetnék 
fel az alvó tündérkét.

A manók minden állat-
nak, madárnak, virágnak 
szóltak, hogy segítsenek. A 
madarak mind-mind dalra 
fakadtak. A virágok illatoz-
ni kezdtek, a fák zörgették 
ágaikat. Az apró manók 
tavaszi dalokat énekeltek. 
A nagy zenebonára a Nap 

is kikukucskált a felhők 
mögül. Először csak gyen-
gén, majd egyre erőseb-
ben sütött. A fák zöldülni 
kezdtek, a fűszálak is erőre 
kaptak. S lássatok csudát! 
A Tavasztündér ébredezni 
kezdett. Nyújtózkodott, 

kidörzsölte a szeméből az 
álomport.

– Hú, de jót aludtam!
Ahogy kinézett a palo-

tája ablakán, látta, hallotta, 
hogy mindenki énekel, lár-
mázik. A kis csiga mesélte 
el neki, hogy mi történt. 

Tavasztündér
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Tüstént munkához látott 
a Tavasztündér. Varázspál-
cájával suhintott egyet: 
minden fa, bokor zöldbe 
borult. Kibújtak a tavaszi 
virágok is, visszatértek a 
költöző madarak, hangos 
csivitelésbe, kelepelésbe 
kezdtek. A virágok úgy 
illatoztak, hogy ezt már a 

gonosz boszorkány vég-
képp nem tűrhette, és el-
viharzott, mérgesen rázva 
az öklét. A Tavasztündér 
csilingelve kacagott, amit 
Évapó is meghallott a pa-
lotájában.

Belekukkantott a táv-
csövébe, s látta, minden 
úgy van, ahogy kell.

Tavasz köszöntött a 
földre, az emberek is jó-
kedvűen indultak a dol-
gukra. A csúnya, rossz idő 
eltűnt. A napsütés min-
denki arcára mosolyt csalt.

Beköszöntött a tavasz.
G. Joó Katalin

Molly Harrison rajza
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Készíts tojástartóból nárciszt!

A munkához szükséged lesz:

– papír tojástartóra
– sárga krepp-papírra, porzónak
– ollóra (körömolló a legjobb)
– sárga festékre
– zöld festékre vagy krepp-papírra, a szárhoz
– ragasztóra
–  drótra, zseníliadrótra vagy hurkapálcára,  

a szárának.

Egy tojástartó mélyebb részét használd 
külső szirmoknak, a hegyes, magas csúcsokat 
a közepének.

Ollóval vágd ki a darabokat. Cakkozd ki a 
szirmokat.

Fesd sárgára a kartonformákat kívül-belül.
Száradás után ragaszd egymáshoz a két 

különböző formát! Hagyd megszáradni.
Lyukaszd ki hátul a virágokat, itt kell majd 

bevezetni a szárat.

Ha krepp-papírral készíted a zöld szárat, 
tekerj belőle egy szalagot a drótra.

Vágj ki egy darab sárga krepp-papírt (kb. 
2×2 cm), és ragaszd a szár végére. Ez lesz a 
porzó.

Helyezd a szárat a virágra. Készen is van!
Vázába állíthatod a virágokat. Nagyon szé-

pen mutatnak majd!

Barkács

Papírnárcisz
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Tündérek kútjából
Szagos vizet hoztam,
Van egy kislány a háznál,
Meglocsolom mostan.
Fáradozásomért
Egyedül azt kérem,
Tulipiros tojás,
Legyen az én bérem.

Húsvét napi kertész vagyok,
Kislányokat locsolgatok,
A kölnitől felfrissülnek,
Illatától megszédülnek.
Hímes tojást tudom, kapok,
Boldog húsvétot kívánok.

Ajtó mögött állok,
Piros tojást várok,
Ha nem adnak tojást,
Estig is itt állok.

Kellemes és boldog
Ünnepet kívánok,
Öntözködni jöttem,
Hol vannak a lányok?

Szólásmondások
Szelíd, mint a húsvéti bárány.  

– Békés, jámbor ember.
Úgy bánik vele,  

mint a hímes tojással.  
– Vigyáz rá.

Annyit tud valamiről,  
mint nagypéntek a disznótorról.  

– Semmit sem tud.
Olyan, mint a hímes tojás.  

– Érzékeny, sértődős.
Meglesz a törökök húsvétján.  

– Soha.

Locsolóversek
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Elszállt a cinke, elszállt 
Picinyke a folyóra.

Mezők fölött repült, ré-
tek fölött, mindenütt erek, 
patakok csörgését hal-
lotta. Erek csörgedeztek, 
patakok futottak, mind a 
folyó felé igyekezett.

Elért Picinyke a folyó-
hoz, félelmetes volt a fo-
lyó: kékre vált rajta a meg-
vékonyodott jég, a partok 
mentén előbuggyant a 
víz.

Látta Picinyke: napról 
napra több ér, patak sza-
lad a folyóba. Észrevétlen 
gyűlnek-gyülemlenek a 
kis patakok a hó alatt, be-
leömlenek egy-egy szá-
razérbe, vízmosta árokba, 
onnan aztán fejest a folyó-
ba! Sok-sok erecske, patak, 
csermely ömlött a folyóba, 
s elbújt a jégtakaró alatt.

Fekete-fehér, karcsú 
madárka termett Picinyke 
előtt. Fürgén szaladgált a 
parton, billegette hosszú 
farkát, köszöntötte a cin-
két:

– Civi! Civi!

– Mit civikelsz? – kérdez-
te tőle Picinyke. – És mért 
billegeted a farkadat?

– Civi! – felelte a karcsú 
madár. – Hát nem tudod, 
hogy hívnak engem? Ba-
rázdabillegető. Megbille-
getem a farkamat, rákop-
pintok vele a jégre, akkor 
meghasad a jég, és zajlani 
kezd a folyó.

– Hiszi a piszi! – hitet-
lenkedett Picinyke. – Csak 
hencegsz!

– Nem hiszed? Ide nézz! – 
kiáltotta a karcsú madárka.

– Civi! És még jobban 
billegette a farkát.

Akkor valahol, följebb, 
akkorát durrant a folyó 
jege, mintha ágyút sütöt-
tek volna el.

Cinegenaptár – Április
(Orosz mese)
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A barázdabillegető föl-
rebbent, s ijedtében olyan 
sebesen elröpült, mintha 
ott se lett volna.

Picinyke meg mit látott: 
meghasadt a jég, mint az 
üveg. Az erek, patakok, 
amelyek folyóba futottak, s 
a jég alá bújtak, nekivesel-
kedtek, feszítették alulról 
a jeget, addig feszítették, 
míg hangos durranással 
megrepedt. Megrepedt, 
és kisebb-nagyobb táblák-
ra hasadozott.

Megindult a folyó. Zaj-
lott, rohant, most már 
senki-semmi nem tudta 
feltartóztatni. Táncoltak, 
kerengtek, billegtek raj-
ta a jégtáblák, egymásra 
csusszantak, meg-meg-
pördültek, ki-kivágódtak a 
partra.

Egyszerre ott termett a 
sokféle vízimadár, mintha 
valahol a közelben meg-
lapulva várták volna ezt a 
pillanatot. Ott keringtek 
mind: a vadkacsák, a sirá-
lyok, a hosszú lábú sársza-
lonkák. Lám csak, visszatért 
a barázdabillegető is, ott 
tipegett föl-alá a parton, 
hosszú farkát billegette.

Csipog, csárog, csirreg, 
vijjog, fütyül, pityeg, csat-

tog, cserreg a sok madár. 
Az egyik a víz alá bukdosva 
halászik, a másik az iszapot 
túrja csőrével, a harmadik 
muslincákat kapkod a par-
ton.

– Nyitnikék! Fut a jég! 
Fut a jég! – zendített rá 
örvendezve Picinyke is. És 
röpült az Öreg Verébhez, 
elmondani neki, mit látott 
a folyón.

Az Öreg Veréb így taní-
totta:

– Láthattad: először 
a mezőre érkezik meg a 
tavasz, aztán a folyóra. 
Jegyezd meg jól: április a 
neve annak a hónapnak, 
amelyik eltakarítja a jeget 
a folyókról.

Most pedig röpülj vissza  
az erdőbe, meglátod, mi 
vár ott.

És Picinyke egykettőre 
elröppent az erdőbe.

Vitalij Bianki meséje

Matkovity Fanni
1. osztály, Novak Radonić iskola, Mohol
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Pár nappal húsvét előtt jókora plaká-
tot szegeztek ki a Kerekerdő közepén álló 
bikkfa törzsére:

FIGYELEM, FIGYELEM!
NAGY HÚSVÉTI TOJÁSFESTŐVERSENYT

RENDEZÜNK KEREKERDŐ
VALAMENNYI TAPSIFÜLES NYUSZIJA RÉSZÉRE.

A LEGSIKERÜLTEBB HÚSVÉTI TOJÁST
MALOMKERÉK-NAGYSÁGÚ KÁPOSZTAFEJJEL

JUTALMAZZA A VERSENYBIZOTTSÁG.

– Ejha! – álmélkodott Tapsi Lajkó, ami-
kor elolvasta a plakátot. – Hallod, Miska? 
– fordult a pajtásához. – A legsikerültebb 
tojást malomkerék-nagyságú káposzta-
fejjel jutalmazzák!

– Hallom, hallom – bólogatott Mak-
mak Miska.

– Nevezzünk be mi is a versenyre! – in-
dítványozta Tapsi Lajkó.

– Hát nevezzünk!
– Az ám! De valami nagyszerű ötlet 

kéne!
– Úgy bizony!
– Hopp! – rikkantott fel ekkor Tapsi 

Lajkó. – Kitaláltam valamit: fessünk virá-
gokat a tojásokra!

– Virágokat?! – meresztett nagy sze-
meket Makmak Miska.

– Hát persze! Virágokat! Ez teljesen ere-
deti ötlet! – lelkendezett Tapsi Lajkó. – Vi-
rágos tojásokról még sosem hallottam.

– Én sem – ismerte be Makmak Miska.
– Fogjunk hát nyomban hozzá a festés-

hez!
– A legelső tojásra harmatos rózsaszá-

lat pingálok! – jelentette ki Tapsi Lajkó, 
mihelyt hazaértek és előszedték az ecse-
tet meg a festékesbögréket.

– Jó! – egyezett bele Makmak Miska, és 
az ecsetet bemártotta a piros festékbe.

– Így ni! – mondta elégedetten Tapsi 
Lajkó, amikor elkészült a rózsával.

– Most még szárat festek neki – két le-
vélkével!... Addsza a zöld festéket!

– Máris adom! – készségeskedett Mak-
mak Miska, és a zöldfestékes bögre után 
nyúlt. – Azazhogy mégsem... Sajnos, 
nincs zöld festékünk! Kifogyott! – motyo-
gott szomorúan.

– Micsoda-a-a-a? Kifogyott a zöld fes-
ték?! – ijedt meg Tapsi Lajkó.

– Egy csepp sincs a bögrében!
– Akkor hogyan fessek szárat a rózsá-

nak? Nem mondanád meg?! – fortyant fel 
Tapsi Lajkó.

Tojásfestés – bökkenőkkel

Pálinkás Dominika
4. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka
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– Nem tudom – nyögte Makmak Miska.
– Telefonálnunk kell a festékgyárba, 

hogy küldjenek sürgősen zöld festéket... 
Irány a posta! – pattant fel Tapsi Lajkó.

– Halló! Tarkabarka Festékgyár?! – lihe-
gett bele a kagylóba a futástól kifulladva.

– Igen! Itt a Tarkabarka Festékgyár be-
szél!

– Küldjenek kérem sürgősen egy bög-
re zöld festéket Tapsi Lajkó címére a Ke-
rekerdőbe...

– Sajnos, egy szemernyi zöld festékünk 
sincs raktáron – hallatszott akkor a kagy-
lóból. Egy jó tanáccsal azonban szolgál-
hatunk: keverjen a krrk-krk-katt festékhez 
krrrk-katt festéket, és olyan szép zöld 
színt nyer, hogy no!

– Halló! Halló! Ismételje meg, kérem, 
amit mondott, mert recsegett a készü-

lék! – kiáltott bele Tapsi Lajkó izgatottan 
a kagylóba.

Akkor azonban nagyot kattant valami, 
és a telefon elnémult.

– Letette – dadogta Tapsi Lajkó kétség-
beesve. – Csak annyit hallottam, hogy va-
lamilyen festéket kell keverni valamilyen 
festékhez, és szép zöld színt nyerek.

– Akkor nincs más hátra, minthogy vé-
gigpróbáljuk valamennyi festéket – csil-
lant fel Makmak Miska szemecskéje.

– Mondasz valamit! – rikkantott fel erre 
Tapsi Lajkó. – Futás haza!

Otthon legelőször is piros festéket ke-
vertek a sárgához, és narancsszínt kaptak. 
Aztán kékkel elegyítették a pirosat, aztán 
lila színt nyertek. Majd a piros festékhez 
kevertek fehéret, és az eredmény rózsa-
szín lett. Végül a fehérrel és a feketével 
próbálkoztak, zöld helyett azonban ha-
muszürkét kaptak.

Már egészen elszontyolodtak, amikor 
Makmak Miskának mentő ötlete támadt.

– Te Lajkó! – kiáltott fel izgatottan. – A 
sárgához még nem kevertünk kék festéket!

– Az ám! – kapott a fejéhez Tapsi Laj-
kó, és kék meg sárga festéket löttyintett 
hirtelen egy tálacskába, majd amikor az 
ecsetjét végighúzta egy hófehér tojáson, 
nagyot ugrott örömében:

– Hurrá!!! Megvan a zöld festék! – és 
nyomban nekilátott, hogy megfesse a pi-
ros rózsa hiányzó szárát és levélkéit.

De pingált még a tojásokra másféle vi-
rágokat, kék nefelejcset, lila orgonaágat, 
és olyan gyönyörűre sikerült valamennyi, 
hogy cseppet sem csodálkoznék, ha a 
versenybizottság neki ítélné oda a ma-
lomkerék-nagyságú káposztafejet.

Enyedy György
Bíró Fanni

2. osztály, Október 10. iskola, Horgos
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Egy szép tavaszi reggelen 
nyúl apóék kopogtatáshoz 
hasonló hangra ébredtek. 
Nem volt hangos, inkább 
olyan tompa puffanás, 
mintha valaki nem szerette 
volna elárulni, hogy ott van 
a konyhában. Mert az egy 
percig sem volt vitás, hogy a 
hang a konyha felől jön.

– Apóka! Jól bezártad 
este az ajtót? – kérdezte hal-
kan nyúl anyó.

– Ne kérdezz ilyen buta-
ságot Fáni! Még mondtad 
is, hogy kettőre zárjam. Nem 
emlékszel?

– Akkor mi lehet ez a zaj? 
Maradjunk csendben, és fü-
leljünk tovább!

Kis idő múlva megint hal-
lották a hangot.

– Odamegyek, és megné-
zem! Ne félj anyó, majd én 
megvédelek! – mondta ha-
tározottan Gerzson papa, és 
magához vette a sarokban 
álló seprűt.

– Apó! Tedd a fejedre a 
lavórt! Így a betörő, ha a 
kobakodra szeretne koppin-
tani, a lármától megijed, és 
elszalad. Neked sem eshet 
így bajod.

Miután az apó fejére tette 
a lavórt, seprűjét félig maga 
elé tartva kimerészkedett a 
konyháig. Nem látott sen-

kit. De a konyha mégsem 
volt olyan, mint ahogy azt 
este hagyták. A földön egy 
tojáshéj hevert. Egyik fele a 
kemencénél, a másik a kony-
haszekrénynél. És nem volt 
benne semmi. Se sárgája, se 
fehérje.

– Hú, azt a rézfán fütyölő-
jét! Ilyet még nem láttam!

Erre már nyúl anyó is ki-
szaladt a konyhába.

– Nézd csak apó! Ez nem 
az a tojás, amelyik megma-
radt húsvétról? Emlékezz 
csak vissza. Sehogy sem 
tudtuk kivenni a dobozból, 
olyan nagy volt. Betettem a 
kemence mellé. Egészen el-
felejtkeztem róla.

– De akkor hogy kerül ide 
a földre?

Jó ideig törték a fejüket, de 
nem tudtak rájönni a titokra.

A meglepetés

Német Martina
2. osztály, Móra Károly iskola, Szaján
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– Gyere apó, nem érünk 
rá, vár a kertben a munka.

Kellemesen sütött a na-
pocska, ezért nyitva hagyták 
az ajtót. Nekiláttak a munká-
nak. Kapálgattak, gyomlál-
tak, friss hajtásokat ültettek. 
Egyszer csak az ajtótól csipo-
gást hallottak. Egy kis sárga 
pihés valami volt.

– Hát ez meg mi lehet? 
– kérdezte nyúl anyó kíván-
csian.

– Szárnya van, így biztos 
annak a madárnak a fiókája, 
amelyik a diófánkon lakik. 
Hozom a létrát, és visszate-
szem a fészkébe.

Amikor nyúl apó föl-
mászott az ágakhoz, látta, 
hogy a madárka szétnyitott 
szárnyakkal védi és melen-
geti tojásait.

– Nézd csak, visszahoz-
tam a fiókádat.

– Az nem lehet. Az enyé-
im még nem keltek ki.

Nyúl apó óvatosan le-
mászott a létráról, nehogy 
megnyomja az apróságot.

– Most mit tegyünk?
– Van a polcon egy 

könyv, amiben megnézhet-
jük, melyik állatnak milyen 
a kicsinye.

Betették egy kosárkába 
a pipit, és elkezdték lapozni 
a könyvet. Az egyiknek nem 
olyan volt a lába. A másik-
nak a feje. A harmadiknak a 
csőre. Aztán egyszer csak...

– Itt van, ez az! – kiáltott 
fel Gerzson papa.

– De hiszen ez tyúkanyó 
csibéje! Nem is tudtam, 
hogy ilyenek a kicsinyei. 
Mi csak húsvétkor járunk 
hozzá, amikor tojás kell a 
festéshez.

– Én még mindig nem ér-
tem, hogy került hozzánk ez 
a kiscsirke. Hiszen tyúkanyó 
olyan messze lakik tőlünk.

– Emlékszel arra a nagy 
tojásra a konyhában? A 
kemence mellett volt, a jó 
melegben. A madár is me-
legíti a tojásokat, hogy ki-
keljenek.

– Akkor ez volt az a furcsa 
zaj reggel! Gyere Fánika, lá-
togassuk meg tyúkanyót, és 
vigyük el neki a kosárkában 
csipogó meglepetésünket.

Tóth Anna
Kocsis Sz. Antónia

2. osztály, Csokonai Vitéz Mihály iskola, Felsőhegy



Három nyuszi tojást pingál,
   Egyik kéket piros pöttyel,
   másik sárgát fehér körrel...
a harmadik sírdogál:
több festéket nem talál.

Kettő nyuszi nevet rajta:
   – A tojással mit is kezdek?
   Valamennyi színtelen lesz!
Rántottának sütheted!
Nem kapsz tőlünk színeket!

Ám parancsot ad az erdő:
– Piros bogyót fakassz cserje!
Ezüst port hints, lenge lepke,
sárga lisztet, virág kelyhe,
kék könnyet sírj, patak cseppje!

Fest nyuszink már, s egy veréb
megdicséri – Jaj, de szép!

Török Zsófi

16

Nyuszigond
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A színes tojásokkal sok mindent lehet ját-
szani. A következő játékokhoz csak megfelelő 
mennyiségű (kemény) tojásra van szükség.

Tojásgurítás

A játékot párban kell játszani, és egy dom-
bos területet kell hozzá keresni. A játékosok 
egyike a dombról legurítja a tojásokat lent 
álló párjának. Az a cél, hogy minél messzebb-
re guruljon a tojás, és épségben maradjon. Az 
épen maradt tojást újra lehet gurítani mind-
addig, míg össze nem törik. Az a páros győz, 
aki a legmesszebb tudott eljutni tojásával.

Tojásfutás

A kertben vagy a réten egy bottal célvo-
nalat rajzolunk. A gyerekek meghatározott 
távolságban felsorakoznak egymás mellett. 
Kezükben kanalat, azon pedig egy-egy tojást 
tartanak. Kinyújtott karral, a lehető leggyor-
sabban kell a célhoz eljutniuk. Az nyer, aki 
elsőnek érkezik. Az utolsó a győztesnek adja 
húsvéti tojását. Aki leejti a tojást, kiesik a já-
tékból.

Tojáskugli

A gyerekek egymás mellé egy sorban áll-
nak fel, mindegyikük kezében egy-egy tojás. 
Körülbelül kétméteres távolságra tőlük, a 
fűbe helyezünk egy tojást. A gyerekek sorra 
megpróbálják a földön levő tojáshoz a lehe-
tő legközelebb gurítani a húsvéti tojásukat. 
Aki eltalálja, vagy sikerül a legjobban meg-
közelítenie, elnyeri a többi játékos elgurított 
tojását.

Tojásütközet

Két gyerek egy-egy tojást tart a kezében. 
Akár a hegyes, akár a tompa végével társának 
tojásához üti a sajátját. Az összetöröttet nye-
reményként kapja az a gyerek, akinek a tojása 
egészben marad.

Tojástapogatás

Egyik gyereknek kendőt kötünk a szemé-
re. Négykézlábra kell ereszkednie, és kézzel ki 
kell tapogatnia a földön elhelyezett tojásokat, 
melyek közül annyit tarthat meg, amennyit öt 
perc alatt össze tud szedni. Mindenkire kerül-
jön sor.

Jó szórakozást a játékokhoz!

Játék

Húsvéti játékok a tojással
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• Húsvétváró • Húsvétváró • Húsvétváró • Húsvétváró •

Horvát Melitta
2. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Zdenyák Teodóra
1. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka

Apró Bogács Zsóka
1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

Ördög Tímea
2. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Serfőző Lilla
1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szenttamás

Barna Leontina
1. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szenttamás

Kujundžić Leila
4. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka

Bús Zsófia
2. osztály, Október 10. iskola, Horgos

Kovács Andrijanna
2. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Borsi Balázs
6,5 éves, Mézeskalács Óvoda, Szaján

Budai Júlia
6 éves, Mézeskalács Óvoda, Szaján

Bukta Bernadett
1. osztály, Novak Radonić iskola, Mohol
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Hajtogass nyuszit papírból!  
Beleültetheted majd a fészekbe, a húsvéti színes tojások közé.

Origaminyuszi

21

Színezd ki!
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Nézd meg jól a következő tíz képet! Öt képen közülük 
Panni helytelenül viselkedik, vagyis nem tartja be  
a közlekedési szabályokat. Melyek ezek a képek?

Közlekedj okosan!

23
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Elgurult az üveggolyó

Sára és Lea a szabadban üveggolyóval ját-
szott. Egyszer csak az üveggolyó belegurult a 
közeli patakocskába. Sára nagyon megijedt, 
mert ez az üveggolyó a legkedvesebb szü-
letésnapi ajándéka volt, a nagymamájától 
kapta, és megfogadta, hogy nem veszíti el. 
Lea vigasztalni kezdte, hogy ne sírjon, s azt 
mondta: Inkább keressük meg! Elhatározták, 
hogy Sára lemerül a patakocska mélyére, s 
megkeresi. Az üveggolyó ezüstszínű volt, és 
csillogott a napfényben.

Sára merülés közben találkozott egy bé-
kával, s megkérdezte tőle: Béka, láttál-e erre 
úszni egy ezüstszínű üveggolyót? Láttam. 
Merülj le még egy kicsit, erre úszott – vála-
szolta a béka. Sára még jobban lemerült. Ta-
lálkozott egy aranyhallal. Azt mondta neki: 
Halacska, segíts! Nem láttál egy üveggolyót? 
A halacska így válaszolt: Merülj mélyebbre, 
ott látsz egy követ. Ha elmozdítod, megtalá-
lod, amit keresel. Sára még mélyebbre merült, 
s meglátta a követ. Nagy nehezen megmoz-
dította, ám kiugrott alóla egy hétfejű sárkány, 
s annak a szájában volt az üveggolyó. Sára 
megijedt, de belegondolt, hogy mit ígért a 
nagymamájának. Közelebb ment a sárkány-
hoz, s azt mondta neki: Sárkány, mondtam 
már neked, hogy gyönyörű fogaid vannak? 
Megmutatnád közelebbről? Mondd azt, hogy 
ááá! A sárkány kinyitotta a száját, és kiesett az 
üveggolyó. Azután ott termett az aranyhal, az 
uszonyában egy karddal, és azt mondta: Sára, 
fogd ezt a kardot, és vágd le a sárkány hét fe-
jét! Úgy is lett. Sára levágta a sárkány mind a 
hét fejét, a sárkányból pedig egy szép herceg 
lett. Sára felriadt, és rájött, hogy ez mind csak 
álom volt.

Horvát Réka, 2.3 osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Ha én varázsló lennék

Ha én varázsló lennék, húszemeletes házat 
varázsolnék magamnak.

A ház fala csokoládéból, a kilincse fagyiból, 
az ajtaja pedig mézeskalácsból lenne. A pázsi-
tom kék színű lenne, és piros fák díszítenék. A 
fákon lila kismajmok ugrálnának, és ezüstszí-
nű macskák nyávognának.

A házam előtt tarka űrhajó parkolna, és az-
zal repülném körbe mindennap a Földet.

Gellér Igor, 3. osztály
Petőfi Sándor ikola, Doroszló

Miért kell a környezetünkre 
vigyázni?

Én szeretem a környezetet. A környezetet 
nem szabad szennyezni.

Nem szabad szemetet dobálni a tóba, a 
földre. Tilos az állatokat bántani. Azért kell 
vigyázni a természetre, mert ha nem vigyáz-
nánk, akkor minden piszkos és büdös volna, a 
növények és az állatok kihalnának.

Fontos, hogy tiszta környezetben éljünk, 
egészségben.

Kovács Laura, 3. c osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

A kedvencem és én

Az én kedvencem egy kutya. Barna színű, 
rövid lábú, nagy fülű vadászkutya. Fekete, ke-
rek szemei annak. A neve Tacsi. Az én kutyám 
érdekessége, hogy nagyon játszós fajta. Mikor 
focizunk, elveszi a labdát. Akárki jön, mindenki 
lábába beleharap. Szeretetből. Rendszeresen 
kiveszi a kis tóból a kagylókat. Az én kutyám 
egy nagy csibész! Nagyon a szívemhez nőtt, 
mert kiskora óta én vigyázok rá.

Utvić Sanela, 2. osztály
Kis Ferenc iskola, Bácsgyulafalva

Szárnybontogató
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A Misi Mókus kalandjai című 
könyv bemutatása

Az iskolában háziolvasmányként Tersánsz-
ky Józsi Jenő Misi Mókus kalandjai című köny-
vét olvastuk.

Úgy kezdődik a történet, hogy Misi Mókus 
megszületett, s amikor fölcseperedett, elkez-
dett iskolába járni. Az iskolában nagyon rossz 
volt, ezért a tanítója azt mondta neki, hogy 
nem vehet részt a közös tornaórán, benn kell 
maradnia az osztályban. Misi nagyon szomo-
rú volt, és elindult megkeresni az örökké ter-
mő fát. Útközben találkozott egy Bumba nevű 
majommal, és elment vele Apa-pirra-soka-tir-
hez, a nagy bölcshöz, aki megmondta, hogy 
merre van az örökké termő fa. Misi el is indult. 
Mikor odaért a fához, ott jó kövér mókusokat 
látott, akik még mozdulni sem tudtak. Misi-
nek pár nap után hiányozni kezdtek a szülei, 
így hazament. Otthon megörültek, ölelgetni 
kezdték egymást, Misi pedig újra iskolába 
járt, és ő lett a játékvezető.

Nekem ez a könyv nagyon tetszett, mások-
nak is ajánlanám, hogy olvassák el.

Hegybeli Noémi, 3.1 osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Az én kutyám

A kutyám neve Rex. Ő egy farkaskutya. A 
szőre színe barna és fekete. Sajnos meg van 
kötve, mert különben elszökik. Ő már elég 
öreg, tízéves.

Ha odamegyek hozzá, rögtön pacsit ad. A 
madarakra és a macskákra nagyon haragszik. 
Ha a kertben dolgozunk, szabadon engedjük, 
had szaladgáljon. Olyankor nagyon boldog.

Ő a család kedvence.
Csonti Olivér, 2. osztály

Kis Ferenc iskola, Bácsgyulafalva

A Misi mókus kalandjai című 
könyv bemutatása

Ezt a könyvet háziolvasmányként kellett 
elolvasni. Tersánszky Józsi Jenő írta.

Egy kicsi mókusról, Misiről szól a történet. 
Fekete farokkal született. Misi szülei aggód-
tak, mert egy napon megszökött otthonról. 
Meg akarta találni az örökké termő fát, és 
meg is találta. Misinek nem tetszett ott, ezért 
hazajött. Az utazás alatt megtanulta, hogy a 
barátok nem mindig viselkednek barátként.

A szülei megörültek, amikor Misi hazaért.
Pelt Flórián, 3.1 osztály

Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Az én nagyapám
Az én nagyapámat Mészáros Tamásnak hív-

ják. Hatvannégy éves. Egy tanyán dolgozik.
A haja göndör és fekete, amiben azért né-

hány ősz hajszál is van. Magas termetű, barna 
szemű. Kedvenc időtöltése az építkezés, hor-
gászás, ezenkívül nyáron szeret a bátyámmal 
és velem úszni. Ő tanított meg úszni. Szorgal-
mas, mert a házat, amiben laknak, ő építette. 
Szereti a hagyományos, finom ételeket. Ked-
venc étele a leves. Van egy gyümölcsöse, külön 
konyhával és toalettel. Nagyon szeret ott télen 
és nyáron is. Igen finom alma, birsalma, körte 
és barack terem a kertjében. A május elsejét is 
ott ünnepeltük a tatámmal. Nagyon sok közös 
élményem van vele, hiszen ő tanított meg járni, 
verset mondani, és egy csomó más jó dologra. 
Nem dohányzik és nem iszik, csak alkalmakkor. 
Akkor is csak egy kicsit. Péntekenként néha 
elmegy egy kollégájához biliárdozni, mert na-
gyon ügyesen játszik. Már négy-öt díjat kapott.

Nagyon szeretem, mert ő a világ legjobb 
nagyapája. Szeret minket, és nagyon szépen bá-
nik apuval is. Szerintem nála nincs jobb nagyapa.

Pátrik Aurélia, 4.3 osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Szárnybontogató
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Nyuszi-
mese

Nyúlmamának húsvét táján
nyuszilánya született –
egész népes rokonsága
körülállta, megcsodálta
a kis nyuszigyereket...

Örvendezve babusgatták
nénjei és bátyai
ölbe vették, dédelgették,
majd megették, úgy szerették
vitték volna játszani...

Hoztak édes sárgarépát,
friss káposztalevelet;
táncoltak, daloltak néki,
ám az álmos nyuszibébi
nem játszott és nem evett...

Nyúlanyó az ajtó mellett
nevette a hajcihőt,
de a végén megsokallta,
és a lármás nyuszihadra
feladta a nyúlcipőt...

Egy kis nyuszit boltba küldött:
Hozzon langyos, friss tejet
két testvérke tüzet rakott,
másik három mosogatott,
mindenki serénykedett...

Simon Anetta
1. osztály, Miloš Crnjanski iskola, Magyarittabé

Szloboda Szonya
4. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka
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Nyuszipapa sem maradt rest,
ő a bölcső mestere:
fürgén, gyorsan nekilátott,
egy nagy tojást ketté vágott,
s puha szénát tett bele...

Egy fél tojás így lett bölcső,
míg a másik darabot
kiskocsinak kinevezték,
és hozzá két nyúlgyerek szép
kerekeket faragott...

Holnap reggel, ha felébred
az aprócska nyuszilány,
aki jó lesz, eltolhatja
kankalinos patakpartra
nyuszitojás kocsiján...

Szablya István

Dudás Zsófia
1. osztály, Széchenyi István iskola, Szabadka

Ördög Gabriella
óvodás, Óbecse

Juhász Leóna
1. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka

A Csokonyai Vitéz Mihály iskola (Felsőhegy)
3. osztályának közös munkája
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A nyuszifiú 
virággal köszönti a 
nyuszikislányt. Kösd 
össze a szaggatott 
vonalakat, és 
színezd is ki a képet!

Kösd 
össze!

Ha szétnézel magad 
körül, biztosan találsz 
kör, téglalap, négyzet 
és háromszög alakú 
tárgyakat. Keress minél 
többet, és egyet-egyet 
rajzolj a megfelelő 
keretbe!

Mértani 
alakzatok

28

A húsvéti tojás 
egyik felét színezd 
ki kedved szerint, 

rajzolj rá különféle 
mintákat! Ezután 

a barátoddal 
cseréljétek ki 
a lapokat, és 

egészítsétek ki 
egymás rajzát 

úgy, hogy 
szimmetrikus 

tojást kapjatok!

Minden 
szürke 

négyzetbe 
írj 2-vel 

nagyobb 
számot!

Matekozzunk!

Tojásdíszítő
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A gólyán kívül egy másik költöző ma-
dár, amelyik tavasszal jelenik meg ismét 
nálunk, a fecske.

Három fajtája él hazánkban: a füsti-
fecske, a molnárfecske és a partifecske.

Legszebb állat a fecske,
Oda száll az ereszre.
Eresz alatt csicsereg,
Irigylik a verebek.
                          (Népköltés)

A füstifecske feje rozsdabarna a csőre 
alatt és felett is. A teste többi része kékes-
fekete, kivéve a hasát, az fehér. Hosszú 
farktollai kétágú villára emlékeztetnek, 
innen a köznyelvi elnevezése: villás farkú.

A fecske nyállal összetapasztott sárból 
és szalmatörekből a házak eresze alá építi 
fészkét, és itt költi ki fiókáit tavasszal. A 
molnárfecske fészke teljesen zárt, csak 
a tetején van egy kis nyílás. Amikor a kis 

fiókák kikelnek a tojásból, a fecskepár föl-
váltva száll el élelemért: a rovarokat rep-
tükben kapják el.

Amikor a fiókák már tudnak repülni, 
akkor gyakran kiülnek a telefondrótra 
vagy egy faágra, és ott várják az etetést.

Illusztráció: Zsoldos Márton

Állatvilág

A fecske
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Az elkallódott, magányos zoknikból is 
lehet húsvéti nyuszikat varázsolni. Nem 
kell hozzá más, mint:

– különböző színű egyke zoknik
– szalag
– lencse
– befőttesgumi vagy gumiszalag
– nemez (piros, fehér, fekete)
– fehér pompon vagy vattapamacs
– ragasztó
– olló
– kanál.

Először a kanál és a lencse segítségé-
vel alakítsuk ki a nyuszi testét. A zokni egy 

részét töltsük meg lencsével, majd egy 
befőttesgumival szorítsuk el (válasszuk el 
a testet a nyuszi fejétől), majd a fejtetőnél 
is zárjuk le egy befőttesgumival.

Kössünk a nyuszi nyakába színes vagy 
mintás szalagot. Ezzel eltakarjuk a gumit 
és kicsinosítjuk a nyuszit.

Ezután alakítsuk ki a nyuszi füleit olló 
segítségével. Vágjuk ketté a zokni felső 
végét, és formáljunk belőle fület ollóval.

A színes nemezekből vágjuk ki a nyu-
szi szemeit, orrát és fogát, majd ragasszuk 
fel. Végül ragasszunk fel egy vattacsomót 
(fehér pompont) farok gyanánt.

Zokninyuszi
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Labirintus

Segíts a nyuszinak megtalálni a tojásokhoz vezető utat!
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Számoljunk!

Számold meg a képeken látható ábrákat, majd karikázd be a helyes megfejtést!

Hol vannak a kiskacsák?

A képen 
három kiskacsa 

bújt el. 
Segíts 

kacsamamának 
megtalálni 

őket!
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Postaláda
Tisztelt szerkesztőség!
Mi a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Ál-

talános Iskola 2. c osztály tanulói vagyunk. 
Megtanultunk írni, olvasni. Szeretnénk mi 
is az írásainkat elküldeni. Küldhetjük-e e-
mailben? Ha igen, akkor ezentúl rendszere-
sen küldjük a munkákat. Nagyon jó lenne 
írásainkat a Mézeskalácsban látni!

Küldök egy munkát, ami a héten történt 
eseményt örökíti meg fotókkal kiegészítve.

Tisztelettel a 2. c osztály  
és Gellér Erika tanító néni

Válasz:
Kedves Gellér Erika és másodikosok!
Köszönjük a fogalmazást és a fényképe-

ket, örülünk, hogy olvassátok a Mézeskalá-
csot. Szeretettel várjuk a további írásaito-
kat, rajzaitokat, akár e-mailben is.

Szép napokat kívánok!
Szeretettel

Kriszti

Télbúcsúztató
Az iskolában télűzést tartottunk. A kör-

nyéken lévő óvodások is mind eljöttek. 
Felvonultunk az utcán, majd elégettük a 
kiszebábot. Mikor elűztük a telet, felmen-
tünk az osztályba. Hurrá! Végre elmond-
hatom a legjobb részt. Norbert anyukája 
már az osztály előtt állt egy tálca fánkkal. 
A tanító néni kizárta az ajtót, és elfogyasz-
tottuk a fánkot. Ez volt a legjobb napom 
a héten.

Perlaki Réka, 2. c osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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Kisképtár

Sattler Dórián
4. osztály, Szent Száva iskola, Nagykikinda

Székely Eleonóra
2. osztály, Žarko Zrenjanin iskola, Székelykeve

Király Anett
5 éves, Labud Pejović óvoda, Péterréve

Horváth Endre
6 éves, Labud Pejović óvoda, Péterréve

Pósa Martin
4. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

Horváth Endre
6 éves, Labud Pejović óvoda, Péterréve



Egy európai ország képekben

Hódi Anasztázia
Samu Mihály iskola, Péterréve

Kovács Fanni
2. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Uglik Auróra
4. osztály, 
Jovan Mikić iskola, 
Szabadka

Sebők Krisztián
3. osztály,

Jovan Mikić iskola, 
Szabadka

Magó Rebeka
2. osztály, Samu Mihály iskola, Péterréve

Segec Andrea
3. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka


