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Szaloncukorküldés 



                                                   T�li k�nyvajnl�  

                                              (Lányoknak) 

                                                          Szent Johanna Gimi: Együtt 

Kilencedik második félévében az iskolai 

élet ezerrel pezseg: farsangi bál, 

Valentin-hét, Valentin-napi bál, 

tavaszköszöntő buli, osztálykirándulás és 

még sok minden más… Az osztály 

eközben egyre jobban 

összekovácsolódik. Reni érdeklődése 

Cortez iránt szerelemmé változik; 

reménykedés, féltékenység, csalódás, 

aztán ismét reménykedés között őrlődik, 

mert a fiú viselkedése egyáltalán nem 

egyértelmű. Reni egyre közelebb kerül az 

osztályhoz, új barátokat szerez és 

Virággal is nagyon jó kapcsolatba kerül. 

Mindenesetre a Szent Johannában 

továbbra sincs megállás, és Reni élete 

talán egy komoly fordulatot vesz. 

 

 

Keszei Viki 

 



Könyvajánló fiúknak: 

Louis Sachar 
Bradley, az osztály réme 

 

Bradley Chalker a legidősebb az ötödik 
osztályban. Kötekedik, verekszik - a 
lányokat sem kíméli - s persze a 
tanulásban sem jeleskedik. Helye a 
leghátsó sorban olyan, mint egy sziget: 
előtte, mellette nem ül senki. 
Tanáraisem rajonganak érte.Érkezik 
azonban egy nevelőtanár, aki 
megkedveli.Azt állítjahogy érzékeny, 
jószívű gyerek, mi többszívesen 
hallgatja a fiú kitalált történeteit isaz 
új nevelőtanár számára nem kétséges, 
hogy Bradley meg tud változniKiállja-e 
Bradley ezt a kemény próbát?Erről ad 
számot ez a fordulatos, humoros, a 
gyerekek és az iskola világának közeli 
ismeretéről tanúskodó könyv, az író 
egyik legismertebb regénye. 

 

Figyelem! A könyv megtalálható az 

iskolakönyvtárban! 



Zeneajánló:  

 

1. Pitbull ft. Kesha – Timber 

 

2. Pharrell Williams – Happy 

 

3. Eminem ft. Rihanna – The 

Monster 

 

4. New Level Empire – The Last 

One 

 

5. Avicii – Hey Brother 

 

6. Rebecca Ferguson – l Hope 

 

7. Katy Perry – Unconditionally 

 

8. U2 – Ordinary Love 

 

9. Martin Garrix – Animals 

 

10. Kállay-Saunder András - Running  



                       Filmajánló 

 
Jégvarázs 

 

                  Amikor egy gonosz varázslatnak 

köszönhetően a királyság az örök tél 
fogságába esik, Anna, a félelmet nem 

ismerő optimista összeáll az extrém 

hegyi emberrel, Kristoffal és az ő 
hűséges rénszarvasával, Sven-nel, 

hogy közösen megtalálják Anna 

testvérét, Elsát, a Hókirálynőt és 

véget vessenek fagyos 
varázslatának. Az Everesthez 

hasonlítható körülmények közt, 

titokzatos trollokkal és a lenyűgöző 

és igazán vicces Olaf nevű 
hóemberrel is találkoznak. Annának 

és Kristoffnak mágikus kalandokkal 

kísért útjukon a természet erőivel 

kell dacolniuk, hogy megmentsék a 
királyságot a teljes pusztulástól. 

 



Korcsolyázás, 2014. január 28. 
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ÖLTÖZZ PIROSBA! 
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