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A program az volt, hogy tököt faragtunk és halloweenes szendvicseket csináltunk és 

ezekből nagyon vicces szendvicsek lettek. Az egész halloweeni buli nagyon jó volt, és 

több ilyen alkalom is lehetne. Tetszett a tökfaragás, a szendvics készítése és utána a 

többi program is. Nagyon jól éreztem magam! Remélem mindenki más is. – G.V. 

 

Nekem az tetszett a legjobban, hogy együtt volt az osztály, jól éreztük magunkat, és 

nagyon jól sikerültek a kifaragott tökök is. Szeretem az ilyen bulikat, mert együtt van 

az osztály és nincs veszekedés. – P.A. 

  

Én már nagyon vártam a hallooweeni bulit! Már korábban megbeszéltük az 

osztálytársaimmal, hogy ki minek fog beöltözni! Én már otthon is gyakoroltam a 

sminkelést, mert nagyon sokan engem kértek meg, hogy kisminkeljem őket a bulira! 

Mikor a végre várt nap eljött, sokkal boldogabban ébredtem reggel, mint máskor! Csak 

azt várta mindenki, hogy mikor kezdjük a bulit! Én először kisminkeltem mindenkit, 

majd magamat! Átöltöztünk és kezdődhetett a buli! Nagyon finom, díszes ételeket 

ettünk! Nekem a kedvenc ételem a pókháló saláta volt! Nagyon tetszettek még a 

díszesebbnél díszesebb tökök is! Mindenki nagyon ügyesen kifaragta a sajátját! A zenei 

aláfestés sem volt rossz, szinte mindegyik a kedvenc zeném volt! Nekem nagyon tetszett 

ez a halloweeni buli! Az is jó volt, hogy itt nem volt se veszekedés, se csúfolódás! 

Szerintem mindenkinek nagyon tetszett! – B.J. 

 

A program tökfaragás és zenehallgatás volt, de rengeteg finom édesség és szendvics 

várt minket. Nekem legjobban a tökfaragás tetszett. Szerintem mindenki kreatívan 

készítette el a tököket. Számomra nagyon jó volt a buli. - Sz.M. 

 

A Halloween buli nagyon jó volt, faragtunk tököt, 

énekeltünk, táncoltunk.  Mindenki nagyon élvezte! 

Voltak szendvicsek, édességek, sütik valamint saláta is.  A 

Halloween bulira a díszítést együtt készítettük el.  Voltak, 

akik be is öltöztek pl.: vámpír, boszorkány.  A legjobban az 

tetszett, hogy most tényleg az egész osztály együtt bulizott, 

szórakozott. Mindent összevetve nagyon jó Halloween buli 

volt!  Utólag is mindenkinek boldog Halloween-t kívánok!

 - B.J. 

  



 
 
 


