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Köszönöm az Aquincum Általános Iskola  
1. a osztályának, hogy történeteikkel,  
élményeikkel segítették a munkámat!
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A nyár utolsó éjjelén Lufi nyugtalanul forgolódott az 
ágyában, nem tudott elaludni. Izgatottan várta a reggelt. 
Másnap kezdődött az iskola. Megpróbálta elképzelni a 
hatalmas épületet, ahová ezentúl járni fog, a tanító né
nit, aki megtanítja írni, olvasni, számolni, és a gyerekeket, 
akik az osztálytársai lesznek. A szikrázó égboltot bámul
ta, és várta, hogy elnyomja az álom. 

Egyszer csak az egyik csillag felragyogott, és izzó 
fénycsóvát húzva maga után közeledni kezdett az ablak 
felé.

Hullócsillag! – gondolta Lufi, és lehunyta a szemét.  
– Gyorsan kívánok valamit! Anyu szerint, ha hullócsilla
got látok, teljesül egy kérésem. Azt szeretném, hogy tör
ténjen valami varázslat! Most azonnal!

Kinyitotta a szemét, de mindjárt be is csukta. A kis 
szobát vakító világosság töltötte be.

– Hahó! Itt vagyok! – hallatszott egy vidám hangocska. 
– Ki van itt? Ki vagy te? – rémüldözött Lufi. 
– Ó, bocsánat, máris visszaveszek a fényességemből. 

Mindig elfelejtem, hogy titeket itt a Földön elvakít a csil
lagok ragyogása.RECENZIÓ

S
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A fény elhalványult. Lufi kíváncsian körbepillantott 
a szobában. Az ágy végében egy apró alak ácsorgott. 
Olyan volt, mint egy mosolygó csillag. Vagy mint egy 
manócska. Vagyis inkább mint egy mosolygó csillag
manócska. Egy hatalmas könyvet tartott a kezében. 

– Te ki vagy? – tudakolta Lufi. 
– A Varázsnaplók Őrzője vagyok. Onnan jöttem, ar

ról a fényes csillagról – mutatott az égboltra a jövevény.  
– Ott élnek a csillagmanók. 

– Rögtön kitaláltam, hogy csillagmanó vagy! – húzta 
ki magát büszkén Lufi. – Mi van a kezedben? 

– Egy varázsnapló. Pontosabban a te varázsnaplód  
– felelte a csillagmanó. 

– A naplóba írni szoktak, de én sajnos még nem tudok 
írni – felelte Lufi. – Még csak holnap megyek iskolába. 

– Tudom, hogy holnap mész iskolába. És azt is tudom, 
hogy még nem tudsz írni. De én nem egy közönséges nap
lót hoztam neked, hanem egy varázsnaplót – magyaráz
ta a csillagmanó. – Amikor csak szeretnéd, itt termek, és 
lejegyzem a gondolataidat. Így már akkor is vezethetsz 
naplót, amikor még nem tudsz írni. 

– Köszönöm! – csillant fel Lufi szeme. – Hogyan tudlak 
majd idehívni? 

– Varázslattal! Mondd el a következő versikét, és járd 
el hozzá ezt a táncot – felelte a csillagmanó, majd szaval
ni és táncolni kezdett:RECENZIÓ

S



Csillagok közt, hopp, hopp, hopp,
van egy fényes, topp, topp, topp! 
Nem telt be a varázsnapló,
gyere hozzám, Csillagmanó!

– Mint a versikéből is kiderül, addig hívhatsz, amíg be 
nem telt a varázsnaplód. Akkor majd el kell válnunk egy
mástól örökre. De ne búsulj, mert mire ez a varázs napló 
megtelik az élményeiddel, tudsz majd írni és olvasni. Most 
mennem kell. Hívj bátran, ha szükséged van rám!

Hatalmas fényesség töltötte be a szobát, majd ismét 
sötét lett. A csillagmanó eltűnt, ám a varázsnapló ott 
pihent a párnán. Nem álom volt tehát – tűnődött Lufi. 
Meg érintette az égbolt színű borítót, majd kinyitotta a 
könyvet. Az üres lapok szinte világítottak a sötétben. 

– Kíváncsi vagyok, vajon igazat mondotte a csillag
manó. Valóban eljöne, ha elmondom a versikét, és eltán
colom hozzá a varázstáncot. Holnap kipróbálom. 

Magához ölelte a varázsnaplót, és mély álomba 
 merült.
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Itt kezdődik Lufi varázsnaplója.  
És itt kezdődik a te naplód is!

Ez a könyv Lufi és 

varázsnaplója.
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  SZEPTEMBER  

szeptember 1. 

Ma mentem először iskolába. Már reggel hatkor felkel
tem és felöltöztem. Felvettem a farmert, a sárga pólót és 
a piros szandált. Anyu azt mondta, hogy az évnyitóra 
 ünneplőruhában kell menni, ezért átöltöztem ünneplőbe. 
Az évnyitón nagyon sokan voltak. El kellett engednem 
anyu kezét, és be kellett állnom az elsősök közé. Az ün
nepség után cukrászdába mentünk anyuékkal. Annyi sü
tit ehettem, amennyi csak belém fért. 
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Mi történt veled az évnyitón? Rajzold le!
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szeptember 4.

Ma volt az első tanítási nap.  
Ezeket pakoltam a tás kámba:

Magammal  
vittem  

a Jancsi babát is. 
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Te mit vittél magaddal az iskolába?  
Rajzold le!
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szeptember 5.

A tanító nénit Gizi néninek hívják. Egy bőgő lány mel
lé ültetett, akinek Bálna Bari a neve. Rengeteg szeplője 
van, és piros tolltartója. Kakaós csigát hozott tízóraira, és 
adott belőle. Ő lett a barátom. Van sok füzetem és tan
könyvem. Anyu mindegyikre ráírta a nevemet. A legjob
ban az olvasó könyv tetszik, sok színes kép van benne.

Neked melyik tankönyv tetszik a legjobban? 
Rajzold le!
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szeptember 6.

Kiderült, hogy a barátomat Málna Marinak hívják, csak 
tegnap be volt dugulva az orra a sok bőgéstől. Ma is haza 
akart menni, de mondtam, hogy előbb együk meg a cso
kis fánkját. 

 

szeptember 7.

Tanítás után ebédelni megyünk. Párba kell állni, és úgy 
kísérjük Gizi nénit az ebédlőbe. Aztán ebéd után megint 
párba kell állni, és úgy megyünk vissza az osztály terembe. 
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szeptember 11.

Gizi néni azt mondta, hogy az iskolában vannak szabályok. 
Nem szabad verekedni, rohangálni a folyosón meg csú
nyán beszélni. Rikker Misi mégis szo
kott verekedni, Török Gergő min- 
 dig rohangál, és mind a ketten 
csúnyán beszélnek. 

Rohangálni csak az udva
ron szabad, és a tornaterem
ben. Ott még bordásfalra is 
lehet mászni. 

 

szeptember 13.

Ma az történt, hogy ebéd közben Málna Mari elment 
pisilni, és amikor visszajött, mi már visszamentünk az 
osztály terembe. Málna Mari elindult utánunk, de elté
vedt a folyosón, nem talált meg minket, és nagyon sírt. 
De aztán megtalálta őt egy másik tanító néni, és elkísérte 
az osztályunkba.RECENZIÓ

S
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Te melyik osztályba jársz? 

szeptember 15. 

Gizi nénivel ma elsétáltunk az ovihoz, aztán visszamen
tünk az iskolába. Az oviban az volt a jó, hogy sokat lehe
tett játszani. Az iskolában az a jó, hogy nem kell aludni 
délután. Én az oviban sosem tudtam aludni, mert nem 
voltam álmos, és este sem tudok elaludni, mert akkor sem 
vagyok álmos. De az iskolában legalább nem is kell. Ez 
volt a jelem:
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Neked mi volt a jeled az oviban?  
Rajzold le!

szeptember 18.

Amikor bemegyünk reggel az iskolába, akkor kezet fo
gunk Gizi nénivel, és azt mondjuk, hogy „Jó reggelt kívá
nok!”. Gizi nénivel akkor is kezet fogunk, amikor hazame
gyünk, és azt mondjuk, hogy „Viszontlátásra!”, mert Gizi 
néni szereti látni, hogy megérkeztünk, meg azt is, hogy 
hazamegyünk, de legfőképpen azt, hogy udvariasak va
gyunk. Anyu ma csokis kekszet csomagolt nekem.
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szeptember 20.

A játszósarokban vannak babák meg kártyák meg társas
játékok. Üres rajzlapok is vannak.

 

Gergő és Misi összeragasztották a lapokat, és írtak egy 
mesét egy robotról, de csak Gergő írta, mert ő már tud 
írni. És rajzoltak is, és azt mondták, hogy az egy könyv. 
Mondtam nekik, hogy én naplót írok, és az is könyv, de ők 
azt mondták, hogy az nem könyv, mert nem egy robotról 
szól.
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szeptember 21.

Ma gyűjtöttünk vadgesztenyét az iskolaudvaron. Én 
tizen kettőt találtam, Málna Mari nyolcat. Adtam Mari
nak két gesztenyét. Most neki is pont tíz darab geszte
nyéje van, és nekem is pont annyi. 

Te mit szoktál gyűjteni? Rajzold le!
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szeptember 22.

Málna Mari ma lekváros buktát hozott, és adott be lőle. 
Ráfolyt a lekvár a farmeromra, amikor kettétörtük a buk  
 tát, de anyu nem volt mérges, mert van   
egy másik nadrágom is, csak az   
nem farmer, és holnap majd   
azt veszem fel, amikor isko  
lába megyek.

 

szeptember 25. 

Már két barátom is van, Málna Mari és Benkő Klári. 
Klárival úgy lettünk barátok, hogy megkérdezte, hogy 
lehete a párom, amikor ebédelni mentünk. Mondtam, 
hogy igen. Aztán megkérdeztem, hogy leszünke barátok, 
és azt mondta, hogy jó.
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szeptember 26.

A tolltartómban van sok színes ceruza, van egy hegye
zőm is és egy radírom. Kaptam grafitceruzát is, az feketén 
ír, és egy olyan vastag ceruzát, amelyiknek az egyik vége 
kéken, a másik vége pirosan fog.

Neked milyen színű a tolltartód?  
Rajzold le!
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szeptember 29.

Környezetismeretórán lerajzoltuk, hogy milyen gyümöl
csök érnek ősszel. Málna Mari rózsaszínűre színezte a 
körtét, azt mondta, hogy az egy varázskörte. Ha rácsap 
a tenyerével háromszor, akkor megjelenik az anyukája. 
Ebéd után meg is mutatta. Rácsapott háromszor a rózsa
színű körtére, és az anyukája tényleg megjelent. Nem va
gyok biztos benne, hogy a varázskörte miatt, mert Málna 
Mari reggel elmesélte, hogy ma ebéd után hazaviszi az 
anyukája. 

Neked melyik a kedvenc gyümölcsöd?  
Rajzold le!
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A CSILLAGMANÓ TANÁCSA: Ha még 
nincs barátod, a következő tanítási 
 napon menj oda bátran egy osz tálytár
sad hoz, és mutasd meg neki a varázs
naplódat. Aztán kérdezd meg tőle, hogy 
vane testvére, kisállata, mit szokott csinálni 
a szabadidejében, gyűjt-e valamit. Több osz
tálytársadhoz is odamehetsz, így több barátot 
is szerezhetsz magadnak!

Kérj meg valakit a családból, hogy írja le azt, 
amit diktálsz neki. Meséld el, hogy mi minden 
történt veled az évnyitó óta!
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