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6. osztály 

 

A nyárban sok jó dolog van számunkra, hiszen nem kell iskolába mennünk és van időnk sok 

jó és izgalmas emléket gyűjteni. Azért néha a tanulással is foglalkozni kell, de nem annyit 

mint amikor minden nap az iskolába kell menni. 

Az egyik legjobb dolog a nyárban, hogy a család együtt van és közösen töltjük el a 

szabadidőnket. Amikor a nyári viharok miatt elmegy az áram, akkor szoktunk együtt 

társasjátékozni, például unozni, gazdálkodj okosant játszani és jengázni. Ilyenkor együtt 

szórakozunk ahelyett, hogy mindenki a telefonját nyomogatná vagy a számítógép előtt 

ülnénk. Nagyon szeretem ha nyerek, de ha vesztek azt nem jól viselem, ezért néha csalok is 

egy kicsit, de csak annyira, hogy a többiek ne haragudjanak érte. Ilyenkor mindenki jót nevet 

azon, mennyire próbálok nyerni a játékban. 

A közös kirándulásokat is nagyon szeretem. Amikor jó az idő és együtt van a család szeretünk 

kirándulni menni vagy csak sétálni egyet közösen. Szoktunk biciklizni, ilyenkor sok mindent 

felfedezhetünk a lakóhelyünk környékén. Mindenféle állatot és növényt látunk az utunk során. 

Mégis a legjobb benne amikor megállunk ebédelni és megesszük az anya által elkészített 

útravalót. Biciklizés közben jókat beszélgetünk és nevetünk.  

Amikor jó az idő és éppen nem kirándulunk, szeretünk az udvaron lenni a friss levegőn. A 

hétvégéken a kertben szoktunk bográcsolni, húst vagy szalonnát sütni. Én közben játszani 

szoktam a kutyáinkkal. A mopszunk, Mira nagyon szeret velem kergetőzni, a francia 

buldogunk, Foltos pedig nagyon szeret labdázni és a frizbivel játszani. Jól ki szoktunk fáradni 

a sok játék után és olyankor adok nekik friss hideg vizet. Nagyon szeretek a testvéreimmel az 

udvaron játszani és focizni is. 

Attól, hogy tovább alhatok a szünidőben, még szeretek hamar felkelni, mert ha sokáig alszom 

hamar vége a napnak és nem szeretnék kimaradni egyetlen közös programból sem. Nagyon 

szeretek együtt lenni a családommal, mert ilyenkor nagyon jól szórakozunk és szép emlékeket 

gyűjtünk együtt. Szeretem a nyarat mert sok fagylaltot ehetek és a melegben a medencében 

lubickolhatok. Azért is jó a nyár, mert hosszabb a szünet mint máskor és így többet lehetek a 

testvéreimmel. A kialakult helyzet miatt mondhatni hamarabb eljöttek a nyáron megszokott 

dolgok, mert a testvéremmel tanulok itthon. Jó a testvéremmel tanulni, mert sok mindent meg 

tudok tőle tanulni, de azért néha hiányzik az iskola és az osztálytársaim. 

 

 


