
Nevem Osztályom Erdei iskola napja Üzenetem haza

Urbán Alexandra 1.a szerda
Szia Anya és Apa! Nagyon hiányoztok. Nagyon jó itt az erdei 
iskolában. Puszi. Alexa

Szelke Barbara 1.a szerda

Kedves anya és apa, nagyon szeretem az erdei iskolát, ma is 
fürödtünk a Balcsiban, és én keltem fel elsőnek. Vicceset 

 álmodtam. 

Halászy-Bakcsi Márk 1.a szerda

Kedves Anya és Apa! Nagyon jól érzem magam. Tegnap este 
nagyon viccesek voltak a mesék. Jó itt lenni. Csináltam Nektek 
ajándékot. Hiányoztok. Márk

Bratinka Emma 1.a szerda
Szia anya apa és Virág! Fürödtünk a Balatonban, és drótból el 
kezdtem készíteni egy pulit. Ettünk nasit. Puszil Emma

Mayer Dénes 1.a szerda
Anya és apa! Nagyon tetszett a leveletek és ak is. Nagyon 
szeretlek titeket. Pár nap múlva együtt lesz újra a nagy család. 

Kámán Máté 1.a szerda
Szia Anya és Apa! Szeretlek Benneteket. Hiányzik Lilien is. 
Fürödtünk a Balatonban. Puszi. Máté

Újvári Kolos 1.a szerda Szia anya! Hogy vagytok? Jól érzem magam. Kolos

Pálffy Marcell 1.a szerda

Sziasztok! Nagyon jól érzem magam. Fürödtünk újra a 
Balatonban. Szép hetet kívánok Nektek továbbra is! Sok puszit 
küldök. Marci

Györkő Bertalan 1.a szerda

Kedves anya, apa és Dénes! Ez a nap nem volt annyira bulis, 
mint a tegnap. Kicsit fürödtünk a Balatonban, táncoltunk és 
játszótereztünk. Drótoztunk és volt drámajáték. Sok puszit 
küldök, Berci

Győrffy Bendegúz 1.a szerda
Sziasztok! Ma táncoltunk, drótokból készítettünk szobrokat és 
fürödtünk a Balatonban is. Sok puszit küldök. Bende

Mérész Hanna 1.a szerda

Kedves Anya és Apa! Ma szobrokat csináltunk drótból, és 
fürödtünk a Balatonban is. Nagyon várom az üzeneteiteket. 
Puszi. Hanna

Ézsöl Csenge 1.a szerda

Szia anya! Ma is fürödtünk a Balatonban. Készitettem drótból és 
parafadugóból embereket. Volt tánc és ének. A reggeli nagyon 
finom volt, hármat ettem.

Rákóczy Flóra 1.a szerda

Kedves Mami és Apa! Nagyon szeretlek benneteket és nagyon 
jól érzem magam! Ma is fürödtünk a Balatonban és jó meleg volt 
a víz. Sokat buliztunk, nagyon jó az idő. <333



Mórócz Emma 1.a szerda

Szia Anya, Apa és Anna! Hiányoztok de attól még nagyon jó az 
erdei tábor. Jól érzem magam és tartogatok Annának egy 
meglepit. Remélem, hogy tetszeni fog neki. Örülnék, ha ti is itt 
lennétek. <333
Sok szeretettel: Emma

Rajkai Szántó Flóra 1.a szerda

Szia anya és apa! Ma is fürödtünk a Balatonban. Tegnap este a 
Nem mesét mesélték a nagyok, nagyon jó volt. A mai nap 
nagyon jó volt.

Bártfai Bálint 1.a szerda

Sziasztok! Picit fürödtünk, táncoltunk, drótszobrokat készítettünk 
és reggel elcsendesedtünk Mészi nénivel a parton. Várom az 
üzeneteiteket. Puszi. Bálint

Szabó Réka 1.a szerda

Kedves Anya és Apa meg Titok! Nagyon jó volt ez a nap. Az 
osztállyal fürödtünk a Balatonban és énekeltünk. Az első dal az " 
újra itt van" volt. Az ebéd és a reggeli nagyon finom. Táncoltunk 
is a szabadban. Lesz majd nektek egy ajándékom. Puszi: Réka

Győrffy Olivér 1.a szerda

Szia Anya, Apa és Léna! Jó volt a 2. nap. Nagyon tetszett a 
szoborkészítés. Csináltam két figurát drótból és dugóból. Sok 
puszit küldök. Olivér

Pál Lorin 1.b szerda
Sziasztok! Ma készítettünk táskát, jógáztunknreggel. Ma is 
nagyon jól éreztem eddig magam. Hiányoztok! Lorin

Tóth Márton Tamás 1.b szerda

Sziasztok! Tegnap sokat voltunk a Balatonban. Még hagytam is, 
hogy dobáljanak a vízben! Az avatás nagyon jó volt! Ma volt 
tánc, ének óra, és lesz szabadidő és egyéb programok. Nagyon 
szeretlek titeket! 

Papp Zsófia 1.b szerda

Sziasztok! Ma reggel elmentünk jógázni. Utána mentünk táskát 
csinálni. Aztán énekeltünk.Ebéd finom volt. Most megyünk 
bazározni. Jól érzem magam. Hiányoztok!

Simon Olivér 1.b szerda

Szia Apa! Ma tanultunk egy táncot és ének óránk is volt. 
Ebédeltünk főzeléket és májgombóc levest. Most megyünk 
pénzt költeni. Szia Apa! 

Simon Csongor 1.b szerda

Sziasztok, most megyunk mindjart a bazarba. Jol erzem magam. 
Delutan megyunk majd furdeni, enekeltunk meg Laci bacsival 
tancoltunk.

Fekete Bodza 1.b szerda
Sziasztok! Nagyon jól érzem magam. Este fürödni fogunk a 
Balcsiba. Megkaptuk a mai pénzt, megyünk a bazárba. Sziasztok



Simonics Ádám 1.b szerda

Szia Anya! Ma tanultunk egy táncot és dalokat is. Most kaptuk 
meg Péter bácsitól a napi pénzt és bazározunk. Ma 5-kor fogunk 
fürödni a Balatonban. 

Papp Zsófia 1.b szerda
Jaaaa, nem találtam még meg az ajándékot, amit eldugtatok 
nekem :)

Vertes Adi 1.b szerda

Sziasztok, mindjart megyunk a bazarba es amit tegnap vettem 
vizipisztolyt ma ki fog probalni a Balatonban. Majd rendezunk 
vizicsatat vizipisztolyokkal, ha visszajottunk meg kartyazni foguk.

Albert-Nagy Mark 1.b szerda
Sziasztok, hamarosan megyunk a bazarba es a tegnapi 
vizifegyvert ki fogom probalni. Jol erzem magam. Sziasztok

Ferenczi Luca 1.b szerda

Sziasztok! Jól vagytok otthon?A bazárba vettem pénztárcát, 
fagyit. Ma jó volt az ittalvás. Jól érzem magamat! Sziasztok, 
Lucától Nektek!

Sashalmi Boldizsar 1.b szerda

Kedves Anya es Apa, ma az volt a 3 legjobb, h megyunk a 
bazarba es ki fogom probalni a vizipisztolyom es lehet holnap 
veszek egy nagy vizipisztolyt. Szia apa, szia anya

Kiss Benedek 1.b szerda

Sziasztok!  Nagyon jól érzem magam, de azért hiányoztok is. 
Nehezen aludtam el este, de sikerült. Már várom, hogy 
megölelhesselek titeket. Most megyünk a bazárba. Puszillak 
titeket. 

Csikos Lena 1.b szerda Sziasztok, hianyzik Pomi. Jol erzem magamat. Puszillak titeket!

Köles Vilmos 1.b szerda
Sziasztok! Most megyünk a bazárba, és azt tervezem, hogy 
veszek vízipisztolyt és fagyit.  Nagyon hiányoztok! Puszi! 

Tokos Luca 1.b szerda
Draga Pepi, nagyon hianyzol nekem, anyaek is hianyoznak, 
ezert kerlek, hogy mondjatok el Pepinek. Sok puszi mindenkinek!

Hanusovszky-K. Bori 1.b szerda

Sziasztok! Jól érzem magam. Az első nap nagyon jó volt. 
Hatalmas szobában vagyunk. Jó a lányokkal aludni, sokat 
nevetgélünk. Az elemózsia mind elfogyott. Most megyünk a 
bazárba. Hiányoztok! 

Feichtinger Mira 1.b szerda
Sziasztok, voltunk enekelni es tancolni es finom volt az ebed. 
Puszi

Nador Szofi 1.b szerda Sziasztok, jol erzem magam. Jo az erdei iskola.

Süveges Lázár 1.b szerda

Sziasztok! Jól érzem magam, de azért hiányoztok. Sikerült 
elaludnom este. Megyünk a bazárba! Majd lemegyünk a 
Balatonba fürdeni. Puszi. 



György Hanna 1.b szerda

Sziasztok! Ma voltunk énekelni, meg táncolni. Voltam reggel 
jógán. Jól érzem magam. Finom
Volt az ebéd. Most indulunk bazározni. 

Rozgonyi Lili 2.a szerda
Kedves anya,  apa és  Iza! Jó  volt a mai nap, de azért várom a 
szombat reggelt. Puszi Lili

Gyüre Olivér 2.a szerda

Sziasztok,  reggelire megettem öt kenyeret és jó volt a napom.  
Kicsit megvàgtam az  ujjamat de jól  vagyok. Vettünk a bazàrban 
dolgokat,  nektek is. :) puszi Olivér 

Márta Kori 2.a szerda

Szia Anya, Apa, Szandi, Félix és Nyúl! Még mindig nagyon jól 
érzem magam. Ma késő délután is fürödtünk a Balatonban és 
szuper volt. Puszi anya, apa, Félix és Nyúl

Mèrèsz Boti 2.a szerda

Sziasztok anya , apa és Füli:) Jó volt a napom, voltunk 
bazàrban, vettem nektek ajàndèkot. A Balatonban kétszer 
fürödtünk. Sziasztok, puszi

Siklós Àron 2.a szerda

Kedves anya, apa és Maximusz!  Nagyon nagyon jó volt a mai 
nap, de egy kicsit hiànyoztok de azért megvagyok a haverok 
mellett.  Remélem jól  vagytok,  szeretettel:Àron

Zóber Eszter 2.a szerda

Sziasztok!  Reggel a parton elcsendesedtünk és láttam egy 
vízisiklót. Elmentünk  a bazárba,  aztàn meg voltunk úszni.  
Sziasztok

Brukner Zsófi 2.a szerda

Sziasztok!
Hogy vannak a kicsik? Nagyon jó volt a kalandparkban. Nagyon 
sok program volt és jól érzem magam.
Puszi, Nyuszi

Varga Emma 2.a szerda

Szia Anya és Apa!
Jól vannak a kutyák? És a cica? Ma délután is fürödtünk.
Puszi, Emma

Salamon Léna 2.a szerda

Kedves Anya,  Apa,  Mama,  Zsömi és  szomszéd  béka!  Ma 
voltunk a bazárban és ott vettem 3 szuper dolgot.  Ezek közül 2 
az enyém és egy az anyué.  Sok millió  puszi,  Léna

Bányai Bíborka 2.a szerda
Szia anyuci!  Nagyon szeretlek és jó  volt az egész nap , kétszer 
is fürödtünk a Balatonban:) Puszilom az egész családot:)♥

Czmarkó Izabella 2.a szerda

Szia Anya és Apa!
Nagyon meleg a Balaton. Elmentünk a bazárba.
Puszi, Babu

Ármin 2.a szerda

Szia Mama,  Papa és Natasa.  Ma voltunk a bazárban és vettem  
 egy nyakláncot magamnak meg egy kártyát. Meg ma fürödtem  
a Balatonban és szuper volt.  Ezer pacsi :D



Szalai Vilmos 2.a szerda

Kedves Anya!
Ma is nagyon jól éreztem magam, fürödtünk a Balatonban, volt 
tánc még éneklés.
Szia, Vili

Vincze Csillag 2.a szerda
Sziasztok!  Ma kétszer is fürödtem a Balatonban. Voltunk 
bazárazni és  vettem mindkettőtöknek egy-egy meglepit. Puszi

Posch Adelin 2.a szerda

Szia anya, Apa, bogyó ès Rudi!  Ma is voltunk a Balatonban:) 
kétszer is. 
Bazározni is voltunk. Nagyon puszilom a családot. 

Simon Olivér 2.a szerda

Szia Anya,  Apa és Hanga!  Voltunk a Balatonban fürdeni. 
Bazárban is jártunk,  ahol vettem 3 nyakláncot és egy 
vízipisztolyt. Puszi, szeretlek Titeket

Varga Bendegúz 2.a szerda

Sziasztok!
Remélem az erdei suli után el tudunk menni még a bazárba. 
Nagyon jó volt a napom. Tudom, nyertek a magyarok 1-0-ra.
Sok puszi!

Bàlint Emma 2.b szerda

Kedves mami ès apa! Tegnap este kicsit elírtam magam, mert 
hiànyoztatok, de màr jól vagyok. Kaptam kettő szuúnyogcsípèst. 
Nagyon jól érzem magam itt. Ès nagyon jók az üzik, az összeset 
megtalàltam, még csak 4-et néztem meg, kettő anyàé, kettő 
apàè. Nagyon nagyon hiànyoztok! Szeretettel kedvenc 
kislànyotok!

Tóth Szofi 2.b szerda

Kedves Apa és Anya! Kicsit szomorú vagyok, mert nem írtatok 
levelet. Azért jó a nap. Még nem fürödtünk ma a Balatonban, de 
csináltunk Dóri nénivel egy újrahasznosított neszesszert. Majd 
megmutatom, ha hazaértem. Puszi, puszi Szofi

Varga Virág 2.b szerda

Kedves Anya, Apa és Vince! Nagyon jól érzem magam. 
Remélem, ti is jól érzitek magatokat. Nagyon meleg van. Sok 
puszi nektek! Virág

Görbedi Zsófi 2.b szerda
Sziasztok! Nagyon hiányoztok. Holnap megyünk a bazárba. Jól 
érzem magam. Remélem, ti is jól vagytok. Puszi Zsófi

Kiss-Vida Dorka 2.b szerda

Szia anya és apa! Kèpzeljètek el, csinàltunk molinóból táskàt. Ès 
arra a döntèsre jutottam, hogy megyek görkoriversenyre. 
Nagyon hiânyoztok! Egymillió puszi



Takács Laura 2.b szerda

Szia Anya és Apa és Mama! Nagyon jó volt a tegnapi fürdés. 
Keveset tudtam aludni tegnap a melegtől. Jókat játszottunk és 
este olvastunk egy kicsit. Nagyon hiányoztok. Puszi Lau

Nagy Juli 2.b szerda

Kedves Apa és Anya! Nagyon jó volt a tegnap, mert fürödtünk a 
Balatonban. Remélem, nagyon jól van Mici is, mert én jól 
vagyok. Puszi Juli

György Andris 2.b szerda
Szia Anya és Apa! Nagyon jó az erdei iskola. Várom már, hogy 
hazamenjek. Sok puszi! Sziasztok! Andris

Papp Csenge 2.b szerda

Szia anya és apa! Nagyon jól érzem magamat! Csinàltunk 
újrahasznosított anyagból tartókàt. Egyébkènt làttàtitk a 
levelemet? Eléggé nehezen tudtam elaludni, mert hiànyoztatok. 
A beavatâs is nagyon jó volt. Az ètelek nagyon furâk. Ès 
kèpzeljèteknel, Szofitól tanultam 3 új ztringzet, meg kint az 
udvaron Laci bàcsival Move-ot tâncoltunk. De sajnos Évi 
néninek bejött egy csalàdi ügy ès muszàj volt elmennie☹. Ezèrt 
Kata nèni jött helyette. Egyébkènt jól boldogulni, csak nem fogy 
a ràgcsâm. Egy picit fàjt a hasam, de mâr jobb. NAGYON--
NAGYON-NAGYON SZERETLEK titeket! Szeretettel 
Csenge❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Radnai Andris 2.b szerda

Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy válaszoltatok a levelemre. 
Nagyon jól érzem magam. Csináltam egy játékot Simikének. 
Szia Apa, Anya, Zsiga. Simcsó

Baràth Viktor 2.b szerda

Szia anya! Szia apa! Sajnos, kinőttem a papucsomat. De a 
màsik még jó. Vettem 3 vízipisztolyt a büfében. Remèlem, jól 
vagytok! 

Csomós Isti 2.b szerda
Sziasztok! Nagyon jól érzem magam. Jók a programok. Nagyon 
meleg van.  Sok puszi Isti

Restyànszki Anna 2.b szerda

Szia apa! Hogy érzed magad? Örülök, hogy megérkezett a 
telefontok ès  hogy felmelegedett a medence. Nagyon hiànyzol!  
Puszi, Anna�

Szigeti Emma 2.b szerda

Szia anya, apa ès Lotti!  Jól telik a napom! A kalandparkban a 
drótokon lecsúszàs tetszett a legjobban. Úsztunk a Balatonban 
tegnap ès ma is.  Sok puszi, Emma



Csató Gábor 2.b szerda

Szia Anya! Képzeld el, hogy vettem kék vizipisztolyt, ami folyik, 
és  odaadtam a György Andrisnak 100 forintért. Ma vettem egy 
pirosat, az már nem folyik.  Minden ok! Puszi Gabó

Schiffer Hanna Sàra 2.b szerda

Szia anya, szia apa! Kèpzeld el tegnap kiesett a fogam ès mèg 
mindig nagyon jól érzem magam. Rózàval és Julival vettünk 
vízipisztolyt. Én kettőt vettem, egyik lila, màsik narancssàrga. 
Szia anya, szia papa. Hiànyoztok! �

Csató Gábor 2.b szerda

Kedves Apa! Nagyon jó a 2. nap is. A kalandpark is nagyon jó 
volt. Vásárolok sokat a büfében. A bazárba tartogatom a pénzt. 
Nagyon hiányzol. Puszi Gabó

Oliver Rozàlia 2.b szerda
Bonjur Papa! Je'sui Rozàlia. Bizu et Bizu! Je'sui SuperBien! Bizu
 Rozàlia! �

Bognàr-Bères Gyula 2.b szerda
Hello anya, apa, mama, Athos! Jól érzem magam! A kaja finom. 
Ès 4 vízipisztolyt vettem. Puszi, Gyula

Dobrovoczky Kira 3.a szerda

Szia Anya és Apa! Nagyon hiányoztok. Voltunk a bazárban. 
Remélem jól vagytok. Rengeteg program van. Ma drótból 
csináltunk figurákat.  Ákos bácsi segített. Ma hatkor keltem. 
Nagyon szeretlek benneteket, sziasztok.

Süveges Sára 3.a szerda

Szia Anyacupi! Egész éjjel nem aludtunk semmit, mert zúgott a 
hűtő. Liliennel végigbohóckodtuk a napot és a táncórán sem 
kellett részt vennem. Liliennel néztük a tévét és elaludtam. 
Nagyon hiányoztok. A kezem jól van. Voltunk bazározni. 
Nemsokára megyünk fürödni. Háromezer-millió puszi. Szeretlek, 
Sára!

Bíró Lilien 3.a szerda

Szia Anya! Nagyon hiányzol! Nagyon jók a szobatársaim és 
maga az erdei iskola is. Remélem, hogy otthon is minden 
rendben van. Sárával végül egy ágyban aludtunk, mert nagyon 
féltünk a dübögéstől és egy hollótól, aki károgott. Nagyon 
hiányzol, szeretlek Anya, puszi, puszi.

Kriván Lili 3.a szerda

Drága Anya és Apa! Nagyon-nagyon hiányoztok! Ma a bazárban 
vettem fagyit és stresszlabdát. A fürdőszobában minden nap 
fürdök. Ma a drótozáson egy titkos ajándékot csináltam nektek. 
Legszívesebben már most elmesélnék nektek mindent otthon, 
de még van egy pár nap. Nagyon sok puszi, Füzike.



Schaffer Zsombor 3.a szerda

Szia Anya! Nem fog sokáig tartani már a tábor. Már az első nap 
veled fogok aludni. Úgy megölellek, hogy nem fogsz tudni 
szabadulni. És mé fogok két napot aludni veled. Hiányzol nagyon. 

Kramer Barnabás 3.a szerda
Szia Anya és Apa! Vettem egy jó kis vizipisztolyt. Remélem ti is 
jól vagytok mindannyian. A Balatonban is jó volt. 

Fekete Bongor 3.a szerda

Kedves Anya és Apa! Mindjárt vége az erdei sulinak és jövök 
haza hozzátok. Nagyon örülök neki. Nagyon hiányoztok nekem. 
Voltunk lent sokat a parton, van TV, van hűtő. Nagyon jó a hely. 
Vágyom nagyon a finom főztödre és szushira és a pizzára. És a 
jó rizsedre. Szia Anya és Apa! Mindjárt jövök. Remélem vártok 
haza. Millió puszi és ölelés.

Détári Zsófia 3.a szerda

Szia Anya! Ma nagyon jó napom volt. Sok szúnyogcsípést 
szereztem, és sajnos kiütéses is lettem. Vettünk szemüveget, és 
egy nyuszis karkötőt. Még gondolkozom, hogy megyek-e a 
bátorságpróbára. Várom az üzijeidet, írj sokat. Puszi

Brázai Benjamin 3.a szerda

Kedves Anya! Nagyon hiányzol Te is meg Apa is. Nagyon jó 
napom volt. Voltunk a bazárban. Három nap múlva jövök haza. 
Szia puszi.

Kámán Maja 3.a szerda

Szia Anya és Apa! Nagyon jó volt a második napunk. Voltunk a 
bazárban, vettem egy felfújhatós pohártartót és egy nyakláncot. 
Voltunk táncolni, énekelni és drótozni, és megyünk a Balatonba 
fürdeni. Szia Anya és Apa! 

Bódi András 3.a szerda

Kedves Anya! Ma voltunk a bazárban. Vettem kettő vízipisztolyt. 
Ma kipróbálom a Balatonban. A szoba nagyon tetszik. Van hűtő 
meg TV. Nem jönnek be a szúnyogok. Ma is fürdünk majd a 
Balatonban. Puszi, Andris.

Szebeni Zsófia 3.a szerda

Kedves Anya, Apa, Kata és Don! Remélem jól vagytok. Ákos 
bácsi megjavította a TV-t, így már tudunk tévézni. Drótoztunk, és 
megcsináltam Dont drótból. Utána táncoltunk Laci bácsval, meg 
énekeltünk is. Voltunk a bazárban, ahol vettem egy labdát és 
egy plüss cicát. Ma fogunk menni a Balatonba úszni. Puszi 
mindenkinek



Endersz Lili 3.a szerda

Szia Anya és Apa! A mai nap is nagyon jó volt. Voltunk a 
Bazárban is. Én ott vettem egy nqkláncot és egy felfújható 
italtartót. Egy pálmafa díszíti. Volt egy jópofa drótos foglalkozás 
is. Majd a napot egy táncórával folytattuk. Képzeld el, hogy 
tavalyról még megmaradt kettő papír, amire az van írva, hogy én 
érzékeny vagyok az olajos magvakra és laktózra. Ezért jobb 
kajákat kapok. Nagyon hiányoztok, puszi Liló kapitány.

Restyánszki Aurél 3.a szerda
Szia apa! Ma fürdéssel, tánccal és énekléssel mulattuk az időt. 
Mi újság otthon? Írj vissza! Szia! Aurél :)

Tóth Liza 3.b szerda
Drága családom Nagyon Jòl èrzem magam Ma nagyot fürödtünk 
ès elmentünk a Bazàrba.  Puszilok mindenkit 

Magony Dorka 3.b szerda

Sziasztok! 
Ma is jól éreztem magam, fürödtünk egy nagyon jót, a bazárban 
ittam egy finom jègkását!Nagyon várlak a titeket!
Puszi Dorka!

Têsi-Horvàth Emma 3.b szerda

Kedves anya! Nagyon várom, hogy találkozzunk. Nagyon jó volt 
a mai napom is, a bazàrozàs tetszett a legjobban.  Nektek is 
vettem meglepit! Puszi anya!  

Nazim Aaron 3.b szerda

Kedves anya!  Képzeld,  ma voltunk a Bazàrban ès vettem egy 
slime-ot.  Kèszîtettem egy üveget drótból ès táncot is tanultunk.  
Google-t is üdvözlöm!  Várom,  hogy találkozzunk. 

Semsey Orsolya 3.b szerda

Sziasztok!
A mai napon korán keltem, voltunk a Balatonban és a bazárban 
is, ahol egy nagyon finom jégkását vettem. Készítettünk drótból 
figurákat, utàna pedig egy jót táncolunk Laci bácsival. Julcsi 
üzenete nagyon vicces volt!☺�Írjon máskor is!
Puszi, szeretlek titeket: Orsi

Sashalmi Málna 3.b szerda

Kedves Mami és Papa!

Nagyon jól telt a mai napom!Voltunk a bazárban ès vettem 
nektek meglepit!

Puszi: Málna



Kis Dorka Flóra 3.b szerda

Kedves anya ès apa.  A legjobb ma a Bazàr volt,  olyan meleg 
volt, hogy vettem fel liter jêgkàsàt.  Fürödtünk a Balatonban ès a 
Szoszival ástunk egy mély gödör.  Sziasztok,  hiànyoztok!  

Kató Lelle 3.b szerda

Sziasztok!
Igen, Ninával vagyok egy szobában. Ma voltunk kint a 
bazársoron is, és kétszer is fürödtünk a Balatonban. Emmát 
pusziljátok meg helyettem!�
Sziasztok!

Csikàny Luca 3.b szerda

Szia anaszi ès apci!  Nagyon Jòl telt a napom,  voltunk a 
Bazàrban ês ittam egy jègkàsàt. Kétszer is fürödtem a 
Balcsiban. A Màlnàval meg a Dorkàval jàtszottam. Sok puszi, 
hiànyoztok.

Parnaki Lili 3.b szerda

Kedves Cuncuskáim!
A Bebőnek vettem ajándèkot, ès a Mamának is. A Balaton 
nagyon jó, ma kétszer is fürödtünk benne. A Marcipán remélem, 
jól van, és az Oreo is! Jó pihenést nektek is!
Puszi! Hamar küldjetek üzenetet! 
Lili �

Oros Botond 3.b szerda

Szia anya. Màr nagyon hiànyzol, nagyon jó volt a mai nap is, 
mert voltunk a bazàrban ës sokat fürödtünk. Csinàltunk drótból 
szobrot ës tàncoltunk is. Puszi! 

Fejér-Kuit Nina 3.b szerda

Sziasztok!
Vettem sok ajándékot a bazárból. Hiányoztok nagyon. Ma 
kétszer is bementünk a vízbe, és sokat kézműveskedtünk. 
Majd otthon odaadom az ajándékokat.
Szombaton majd találkozni fogunk!
Sziasztok, hiányozni fogtok!
Nina� �❤

Csillik Benecek 3.b szerda

Szia anya! A mai nap legjobbja a fürdës volt, fogócskáztunk a 
fiúkkal a vîzben. A bazársoron vettem egy jêgkását, finom volt. 
Csináltunk dròtból szobrot ês táncoltunk is. Puszi! Mackò

Boda Szonja 3.b szerda

Sziasztok!  Ma a legjobb a bazàrsor volt, ittam jëgkàsàt ès 
Dodival vettünk baràtsàgkarkõtőt. Këtszer is fürödtünk a 
Balcsiban. Nagyon jól érzem magam. Puszi! Szoszi



Baktai Barnabás 3.b szerda

Sziasztok!
Nagyon hiányoztok! Ma kétszer is bementünk Balatonba! A 
bazárban is jártunk. Volt egy tánc foglalkozás Laci bácsival. Ez a 
nap is nagyon jól telt. Nagyon jól érzem magam!
Puszi: Barnus

Schliszka Dániel 3.b szerda

Sziasztok!
Voltunk ma a bazárban, és kétszer is belementünk a Balatonba. 
Nagyon jó volt a tánc Laci bácsival, egy kicsit kézműveskedtünk 
is.
Nagyon sok puszi: Dani

Varga Máté 3.b szerda

Szia Anya!
Voltunk a a bazárban, és vettem egy vízipisztolyt, holnap pedig 
lehet, hogy veszek Fanninak egy nyakláncot. Sajnálom, hogy 
nem lehetek itt az ijesztgetésen. Nagyon tetszett a mai nap, ma 
is fürödtünk kétszer a Balcsiban.
Holnap találkozunk!
Puszi, Máté

Szabó Luca 4.a kedd

Anya Apa Milu Zserbi, A szobàkhoz képest mi lakosztályt 
kaptunk.Nagyon nagy az erkély is!   Már fürödtünk is!Remélem 
nem baj de vettem egy törölközőt.

Papp Csanád 4.a szerda

Szia anya és Apa! 

Igen, voltak vizes játékok. Nagyon jó volt és nagyon jól éreztük 
magunkat.

Sziasztok!

Nádor Anna 4.a szerda

Sziasztok!
Ma ezek a programok voltak: bazár,tánc,ének 
fürdés a Balatonban,szabadidő.
Nagyon hiányoztok.� A hotel nagyon rossz☠
Puszi,Anna�

Váradi Aliz 4.a szerda

Szia Anya Apa Lèda és mama!  
Bocsánat hogy tegnap befejeztem olyan gyorsan csak mennünk 
kellett vacsorázni! Jól érzem magam! Remélem ti is! 
Nagyon Nagyon jó volt a kaland park! Nem költöm hülyesègekre 
a pénzem! Csak gagyi meg ilyesmikre! Bocsi mama hogy tegnap 
kifelejtettelek! Ne fájjon a fejed! Sziasztok



Konkoly Borbála 4.a szerda

Szia anya és apa!
Bocsánat hogy tegnap félbehagytam csak el kellett mennünk 
vacsorázni de most bővebben írok. Nagyon jól érezzük 
magunkat. És a kalandparkot mindketten kérdeztétek ,nagyon jó 
volt,volt ott vízi dodgem is. Ma is fürödtünk a Balatonba és 
voltunk bazárban is. Apa fogsz értünk jönni? Mi nagyon jól 
érezzük magunkat, ti is érezzétek jól magatokat. Puszi,Bori

Konkoly Csongor 4.a szerda

Sziasztok  nagyon jol birta a labam a kalandparkot ma is jo 
napunk volt furodtunk határoztunk  volt eloadas  tancoltunk is és 
neztem a meccset.
Sziasztok

Csikós Panna 4.a szerda Ez a nap is tök jó volt.    Ha aaaaaaaaaaaaaaaa Pom�

Szabó Luca 4.a szerda

Kedves családom ez a nap is jól telt.
Ma is mint tegnap megyünk mesét olvasni a kicsiknek.Lilivel és 
Dórival.Ma csak fagyit vettem de szerencsére jó nagyokat 
adtak.�
Jól aludtam az éjszaka is, de elalvàs előtt még csacsogtam 
Pannával!� Ma már reggeli torna is volt a Balaton 
parton.� Jó sokat olvastam tudom hogy ennek örültök.�

Seres Emma 4.a szerda

Kedves család!Ez a nap is jól telt nagyon hiányoztok szerintem 
maradjon úgy hogy pénteken jöttök.
Egyébként nem azért mert rosszul érzem magam csak mert!
Sok kacatot vettem de nektek is jutott pedig tudom hogy montad 
hogy ne! Slimeot és még sok más cuccot nektek egy hajó 
mágnest és ennyit�

Bálint Márton 4.a szerda

2. ⛅ (nap) sziasztok örülök hogy megkaptam a leveleket, jónnap
 volt lementünk a strandra és sokat fürödtünk jó volt, és volt 2 
előadás is, ma lessz a bolond ballagás, és izgulok a holnapi 
bátorság próba miatt, de Csongorral ki Találtunk egy technikát, 
elindulunk És az elején meg várjuk egymást, nem azért mert 
félünk hanem mert úgy viccesebb/izgibb�  na megyek a 
ballagás rá sziasztok

UT:hiányoztok mátcsak 2 nap van 
hátra�



Katona Lili 4.a szerda

Sziasztok!!!
A mai napom is nagyon jó volt!�  Rengeteg programba vettem 
részt.Elmentünk a bazárba és nagyn jó dolgot vettem,de az még 
titok!
Na ennyi volt a mai kis beszámolóm.
Nagyon de nagyon hiányoztok !!!puszillak titeket!!!

Domán 4.a szerda

Ma nagyot  bowlingoztunk Csabi ès èn.
Hogy vagytok?
Èn nagyon jól.
Puszi nektek

Tebaldini Dóra 4.a szerda

Ciao mamma e papa  oggi  abbiammo fatto dei oggetti di fil di 
fero. Abbiamo fatto il bagno nel lago. Abbiamo ballato tanto. 
Come stanno i gatti? Per favore scrivetemi una pagina di letttera! 
Dora

Antal Samu 4.b szerda

Sziasztok ! A mai nap nagyon jó volt . Sok program és sok 
fürdés. Az este kicsit nehéz volt aludni ,mert nagyon meleg volt . 
Wales ellen nyertünk 1:0-ra gondolom tudod .

Gerendai Anna 4.b szerda

Sziasztok!
Hogy hogy nem írtatok  vissza? Na mindegy !
Már ki választottam a ajándékokat amikkel
haza fogok jonni!PUSSSSZ!!!!!!!

                                          Anna:))))))))))))))

Hunziker levente 4.b szerda

A második nap is nagyon jó volt.A szobatársaim:Andris 
áron beni.Most az idő 19:17, és este tízkor még fogunk 
fürödni�

Szántó-Gál Sára 4.b szerda

Szia Anyu
Ma már voltunk bazározni és vettem kettő slimeot
Reggel voltam frissitő tornán.ma még megyünk esti fürdésre.
Puszi sára

Mayer András 4.b szerda

Sziasztok!
Ma este le estem az ágyról.
Na mindegy. Nagyon jól érzem magam a táborban, de azért
ti is hiányoztok. Na jön a vacsora, sziasztok!!!

Bisits Mira 4.b szerda

Sziasztok!
Nagyon jól érzem magam és már Lilinek és apànak is meg van 
az ajándéka.: Sokat fürdünk és nagyon jó idő van! Remélem ti is 
jól érzitek magatokat!
Puszi!



Ben Clark 4.b szerda
Sziasztok! Eddig minden oké. Most épp a vacsorára 
várunk.remélem jól vagytok, puszi,Ben

Oros Angi 4.b szerda

Szia Anya! Ma nagyon sok progi volt de jók voltak!Esti fürdés 
lesz a Balcsiba! Remèlem te is jól vagy!Te elutazol a héten 
valahova? 
Angi

Brázai Dorottya 4.b szerda

Kedves Anya és Apa !

Nagyon hiányoztok. Ma is fürüdtünk  a Balatonban és ma is 
nagyon jó volt !NAGYON VÁROM , HOGY ÍRJATOK DODÓ!

Szabó Liliána 4.b szerda

Kedves anyuci és apuci és putykó baba!
Nagyon jól érzem itt magam.Ez a nap nagyon jó ,mert este 
megyünk a Balatonba fürdeni.� ma sok dolog volt mindent 
élveztem� .
Remélem ,hogy jól vagytok!
Nagyon hiányoztok puszi Lili. Balázs kérdezi ,hogy megjött e az?
Szia Putyi!

Bertalan Katalin 4.b szerda

Szia anya!

Ez a nap is szuper volt!Drótokból csináltunk bábut sokat 
fürödtünk és még sok minden.Hogy vagy? Te miket 
csináltál?puszi

Vàrkonyi Kis Benjamin 4.b szerda
Sziasztok. A mai nap sok dolog történt. Tàncoltunk ami nem volt 
jó de a többi dolog jó volt. Nàlatok történt valami?

Késmárki Ádám 4.b szerda

Sziasztok!Ma fürödtünk a Balatonban és sok más programunk 
volt.Egy előadást is láttunk.Lesz még egy bolon ballagás is ma 
de arról írok majd holnap.☺ Sziasztok és nagyon hiányoztok!

Sebők Panna 4.b szerda

Sziasztok! Képzeljétek, hogy tegnap este mikor zuhanyozni 
akartam nem tudtam leállítani és csak fojt belőle a hideg  víz !!!
�  De aztán szerencsére sikerült leállítani.�  Nagy jó eddig a 
tábor! Holnap megyek Nünüékhez!�  Most lesz a 
Bolondballagás! Remélem nektek jól teltek a napjaitok!�  
Puszi!� (｡•ᴗ̀-)✧

Panyó



Zentai Nilla 4.b szerda

Hello mindenkinek!!!�
Itt minden rendben van!!!És otthon???
Nagyon várom azt, hogy jöjjetek!!!�  Most fogunk úszni...
Millió puszi:
Nünü(Csirkefej)�

Szirmák Bence 5. szerda

Sziasztok! 

Ma nagyon sokat fürödtünk és vetettünk vizibiciklit is.  Este 
néztük mi is a meccset és fürödtünk.  Most egy bloggerrel 
beszélgettünk és most megyünk vacsizni aztán ha van valami 
meccs áll megint megnézzük. Szerencsére nem volt bennem 
kullancs.  Vacsi után megyünk a kicsiket mesét olvasni. A 
vicibiciklin is elvoltunk és csak 3000 forint volt.  Út közben 
felszalltak potyautasok és csuszdaztunk és szivattuk egymást 
hogy ott eg ly cápa és valaki elvitte.  Ma ezeket csináltuk. 
Remélem nektek is jól telt a napotok! Puszi Néni. 

Tóth-Mátrai Rozina 5. szerda

Drága szüleim+Luca+Boró!
Tök jó hogy írtál Luca...BárkicsitBáfura volt amúgy jól érzem 
magam.A víz még kicsit hideg de már el is kezdődött a 
varázslatos nyaram!Pusy ROZI

Sárközy Blanka 5. szerda

Sziasztok!

Az avatás nagyon jó volt. Először egy szöveget mondtunk, aztán 
jött a feladat, felemeltek  minket és tovább adogadtak, aztán 
beledobtak ruhástul a vízbe. Ma voltunk 2 szer is strandolni és 
voltak előadások is. :)

Tar Janka 5. szerda

Sziasztok! Reggel Emma 5-kor keltett de nem vagyok fáradt.� . 
Ezen a napon kétszer voltunk fürödni a Balcsiba és nagyon jó 
volt! Kicsit táncolunk de az nem volt jó, meg elkezdtük a 
projektet amit majd elő fogunk adni. Az ebéd undorító volt de a 
bazárban vettem sült krumplit. Nem sokára vacsi lesznés utána 
bolond ballagás következik. Már nagyon hiányzol !!! Ti mit 
csináltok? 
Imádlak ,ezer puszi Anyag ,Atti.    Jankától! Egy nap írhatsz 
többet!!�



Geiszl Viktória 5. szerda

Sziasztok!
Nagyon jó volt a napom. Ma vettem jégkását, és ma sokat 
voltunk a Balcsiban! Forróság van de jól éreztem magam!
Szeretlek, 
Viki
P.S.: Megkaptam a válaszotokat!

Osvald Hanna 5. szerda

Szia anya ès apa a mai nap nagyon jó volt fürödtem sokat ès 
vizibicikliztem a lányokkal megcsináltuk a projektet ès nagyon jól 
sikerült Pénteken vagy Szombaton be is mutatjuk reggel 
elmentem futni a Balaton parton Dávidbácsival meg még pár 
gyerekkel nagyon vicces és jó volt Holnap majd írok puszi 
szeretlek titeket Hanna:))))❤❤

Bazula Gréta 5. szerda

Sziasztok!
Ma kétszer is fürödtünk a Balcsiban és voltunk vizibiciklizni is. 
Sajnos kitettem a ruhámat meg a türdőruhámat a korlátra és 
rozsda foltok lettek rajta. Nagyon szomorú voltam miatta. Reggel 
elaludtunk és elfelejtettek szólni, ezért elaludtunk, bár nem 
nagyon sajnáltam. Remélem jól vagytok, nagyon hiányoztok és 
légyszi szóljatok Zsuzsa néninek, hogy ide jöttök értem. 
Hozzátok majd Fufit is. Pusziiiiiiiiiiiii

Róka Barbara 5. szerda

Sziasztok, nagyon jól érzem magam és folyton bérelgetjük a 
vizibicigliket az osztálytársakkal, a kaja nem olyan jó de ma 
táncoltunk es enekeltünkltenekeltünkltnagyon jó nap volt puszi 
Barbi� (puszilom a cicákat!)

Giczi Benedek 5. szerda

Szia Apa!  A mai nap nem volt a legjobb.  Elég uncsi programok 
voltak,  de azért  ki lehetett bírni.  Volt tánc,  ének (ahol 
gitározhattam) a feenttarhatóságról is volt egy kis előadás. Kezd 
látszani, hogy mindenki fáradt a koránkeléstől,  mert egyre 
nagyobb a kiseb viták száma. Remélem nem lesznek ezek a,, 
kisebb" viták nagyobbak.                  Puszi Benő.                           
                                                                                     Ui.:Légyszi 
válaszolj az előző írásomra!!!!!!!44!4!4!4!4!!!!!!4!!!44!!4! 
�



Pál Janka 5. szerda

Kedves apa,anya,Kata,Bálint
Ma reggel lemaradtunk a reggeli tornáról mert sokáig aludtunk 
és senki nem keltet fel.utana ma is fürödtünk a Balcsiban 2-szer 
is.voltunk dalolászni.Ettem egy Lángost!!!És majd meg lesz 
bolond balagás is.Katának külön:Seffer megint fecskében volt
  

Buday Olivér 5. szerda

Sziasztok!
A mai napunkonn is sok program volt és jól éreztük magunkat. 
Sokat voltunk a strandon, de sajnos Jóni lebetegedett. Mi 
szerencsére teljesen jól vagyunk, remélem ti is! Puszi, Olci!

Csomós Adél 5. szerda

Szia anya és apa!

Nagyon jól vagyok. Ma voltunk a Balatonban.�
Volt ma éneklés és táncolás! 
Hiányoztok!� Emellett kérlek hogy írjatok többet!

Puszi nektek!

   Adél �

Macpherson Brandon 5. szerda

Szia mami és dady ma vizibicikliztem és csúzdáztam puszi 
brandon,,.. 
� � � � �
�

Babcsányi Anna 5. szerda

Kedves Anya, Apa, Marci!

Ma reggel jógával kezdtünk, reggeli után pedig fürdeni mentünk. 
Mivel a hét témája a fenntarthatóság, ezért elkezdtük a 
projektünket. Volt egy kézműveskedős és egy táncolós program. 
Énekeltünk is. Vacsora után lesz a bolond ballagás, ami folyton 
eszembe juttat titeket.❤



Tóth Jázmin 5. szerda

(Ez a rész anyának szól) Nem Norbi hanem Barbara és mindig 
átolvasom.� Ez a nap is nagyon jó volt. Elég sok üzenetet 
nyitottam már ki. Ma kétszer fürödtünk és Emma Barbara meg 
én palacsintáztunk,  még Zsuzsa néninek is vettünk. Tanultunk 
valami nagyon nehéz táncot, de azért jó volt. Voltak előadások 
és mentünk olvasni is, valami pukizós lányról kellett olvasni 
nekik. Nagyon vicces volt. Jól érzem magam. Holnap megyünk 
bazárba. Írjátok sokat apa is, ha valamit férre írnék az azért van
 mert a gép átírja a szavakat amiket nem ért ezért írtam 
Barbarát. Sok puszi. JÁZMIN❤�

Márkus Emma 5. szerda

Kedves Anya,Apa és Rozi!
Reggel 5-kor keltünk,mert a lányokat is felkeltettem az 
orrfújásommal! Nem örültek neki túlzottan!�
Ma kettőször is fürödtünk! Jó volt!
Ma nem írok regényt,mert már várnak rám a többiek� !
Rozi a zöld krém nélkül semmire sem mennék! A fejemen a 
hajam alatt is megcsípett egy szerencsétlen!
Puszi,Emma

U.i.:Rozi mond meg Zsebibabának és Kenginek hogy Morzsa jól 
van!
HIÁNYOZTOK!!!¡!!!!!!!!NAGYONNNNNNNNNN!

Endersz Frigyes 5. szerda

Sziasztok! A mai nap nagyon sokat fürödtünk és egy kicsit 
daloltunk és táncoltunk. Ma a büfében ettem 4 db palacsintát 
.Holnap fogunk kicsit messzebre menni a bazárban..

Jakab Noah 5. szerda

Sziasztok, minden ok, mint tegnap. Ma reggel volt olyan 
elcsendesedés meg még minden más dolog. Ma is volt sok 
program. Szerencsére táncoltunk. Sokat fürödtünk. Sajnos 
nemsokára elfogy a kaja a minibarbol de kibirjuk. �

Péntek Dániel 5. szerda

Sziasztok! Ma is nagyon jó volt a napom! Reggel 6-kor keltünk 
és 7:30-kor elmentem futni Dávid bácsival,aztán mentünk 
reggelizni. Kajálás után felkészülünk az előadásunkra,utána 
pedig bementünk a Balatonban.Fürdés után mentünk énekelni 
utána meg kézműveskedtünk.1-kor elmentünk ebédelni és 
egyből utána táncolni kellett.3--or elmentünk a Balatonban és 5-
ig ott maradtunk. Remélem nektek is jó napotok volt! 10 puszi!!!!!



Süveges Barbara 5. szerda

Szia Anya és Apa! Nagyon jó napom volt! 2-szer fürödtünk, és 
vettünk Zsuzsa néninek palacsintát! Jött hozzánk egy blogger és
 a fenntartható divatról beszélt. Azt mondta hogy egy darab póló
 elkészítéséhez 2000 liter víz kell! És egy olyan táncot kell 
megtanulnunk amiben egyszerre táncolsz, énekelsz, és ritmus 
hangszeren játszol. Igazából voltam a kalandparkban abban a 
hengerben is csak nem készült rólam fotó. Jaj, emlékszem arra 
a H2Ora is... nagyon joooooo! Elolvastam a leveled! Szeretlek! 
Mennem kell a többiek már vacsiznak! BARBICUPI �

Bányai Boglárka 6.a szerda

Sziasztok
Minden rendben, persze a szúnyogok még mindíg szeretnek�  
A balaton is szuper, vannak jó programjaink, előadásaink...
Jo egy kicsit lazulni...� �
Majd otthon elmeselek mindent, puszi❤❤

Orbán Hanna 6.a szerda

Sziasztok! Minden rendben van vagy 20 csipest szereztem ma�
 de minden oke ma van a bolond ballagas! Puszillak titeket! Mizu
 otthon?� �

Hegyi Csenge 6.a szerda

Sziasztok! Jó volt a napom, voltunk a Balatonban! Probaltam 
vigyazni, hogy ne legyen vizes a hajam, de végül ugyis 
bevizeztem, mert nem birtam már. Szeretlek titeket, pusz!❤�

Szabi 6.a csütörtök Sziasztok! A 2. Nap is jó volt! ;)

Évi 6.a szerda
Sziasztok ma sokat balatonoztam és vettem egy palacsintát 
szeretlek titeket

Zsombor 6.a szerda
Szia Anya! Nagyon élvezem a programokat remekül aludtam 
remélen te is! Puszi!

Laura 6.a szerda

Sziasztok! Nagyon hiányoztok!❤ Jól telt a mai napom, ma sokat
 voltam a Balatonban! Sok programon vettem részt nagyon jóak 
voltak, élveztem! Remélem jól vagytok! Puszi❤�

Huszárik zina 6.b szerda

Kedves Anya,Apa!
A mai nap nagyon jó volt. Voltunk bowlingozni, a bazárban és 
még a balatonban is fürödtünk.
Bedugtuk a szúnyogriasztó, de így is van màr 6 csípésem�
Veletek minden rendben? Hogy vannak az állatok?
Puszi: zizi



Harsányi Anna Daniella 6.b szerda

Anya 
Minden rendben jó meleg a Balaton, ahol az áramlat meleg. Jól 
aludtam és az ágy is elfogadható nagyon sok puszi  nagyon 
szeretlek Sunnyt nagyon szeretgesd meg 

Apa
Minden ok jo a Balaton homerseklete  jol aludtam  a kaja jo es 
eszek rendesen remelem jol vagy es nagyon sok puszi es 
imadlak

Bőhm-Szabo Zoltán 6.b szerda

Kedves Anyuci és Apuci! Nagyon de nagyon de nagyon 
hiányoztok a mai nap is nagyon izgi volt. Ma táncolunk, 
énekeltünk, játszottunk és rengeteget fürödtünk és még fogunk 
egyszer. Nagyon finom volt a kaja és tegnap nagyon jól aludtam 
puszi szeretlek.♥♥

Szirmàk Laura 6.b szerda

Sziasztok!
Ez a nap is szuper volt. Ma nagyon sokat pancsoltunk, de a 
fürdésen kívűl a kedvenc programom az egy előadás volt. Arról 
szólt hogy azzal, hogyha nem veszünk tömérdek ruhát, azzal is 
megmenthetjük a földet. 
Csomó màst is tanultam belőle, de ez volt az ami a 
legtanulságosabb volt szerintem.
A lànyokkal sokat szórakoztunk, de már tízkor szinte alszunk.
Most megyünk majd vacsizni, az ajándékok eddig szuperek, 
köszi!
Meg még lesz egy esti fürdés is a Balcsiban , plusz a bolond 
ballagàs.
Sokat gondolok Bodzàra, Ràtok. Sok puszi! Szeretek Titeket!♥

Tóth Gergely Dominik 6.b szerda

Szia Anya Apa és Anna!!! Ma reggel jól keltem fürödtünk, 
táncoltunk (move) készítettünk táskát, bazároztunk szóval ja, a 
holnapot is nagyon várom. Nagyon szeretlek titeket!!!



Szabó Sára 6.b szerda

Hali család!
A mai nap is eseménydúsan telt. Ma is fürödtünk a Balcsiban és 
megkecsegtethettem a varró és a bowling tudásomat is. 
Mondanom sem kell, hogy a képességeim ugyebár legendásak.
Ez is jó nap volt és még nincs is vége.
Puszi Sári!

Nagy Enikő Niké 6.b szerda

Kedves családom!
Ezen a napon is sok programom volt. Ebéd előtt elmentünk a 
bazárban. Sokat fürödtünk és ma még fogunk is menni este egy 
kicsit. Bowlingoztunk is ami érdekes módon nagyon jól ment! 
Remélem nektek is jól telt a napotok!
Sok puszi: Enikő

Párnák Ádám 6.b szerda

Szia Bebő, Mami és Papa! 

Bocsi, hogy nem írtam tegnap, de nagyon sok minden történt és 
olyan fáradt voltam, hogy nem tudtam írni, de most írok a 
tegnapról is.

Tegnap a kalandparkban végigcsináltam az összes pályát és az 
összes csúszást is és ezért mindenki rám várt, és utána 
fürödtünk a Balatonban.

Ma voltunk a bazárban és a Balatonban. A hangulat nagyon jó 
ma fél hatkor keltünk és azóta csak a bulizás megy, most lesz a 
bolondballagás és utána fél tízig Balatonban fürdés.

Sok ölelésemet küldöm,
Ádám

Cili 8. szerda

Sziasztok!
Minden nagyon szuper. Megkaptuk Luca üzenetét és köszi, hogy 
írtál. 
Jó volt a kalandpark, de a balatoni fürdéseket nem tudta 
felülmúlni.
A lányokkal sokat nevetünk, vicces velük egy szobában lenni. 
Majd még írjatok.

Puszi:Cili



Laura 8. szerda

Sziasztok! 
Hagytam nyomot a Balatonban, elhagytam a fülbevalómat. :-(
Puszilom Zét, remélem szellőztet a szobájában. 
Szülőknek is puszi, további nyugis hetet. 
Laura


