
II.RÉSZ

egy bringa
rejtélyes története



Gyerekek! 

készüljetek a 

holnapi 

dolgozatra! 

Gyerekek! 

készüljetek a 

holnapi 

dolgozatra! 

már megint?

mindig írunk!
már megint?

mindig írunk!

holnap doga?

mi nem is 

tudtunk róla!

holnap doga?

mi nem is 

tudtunk róla!

nem lehetne

elhalasztani?
nem lehetne

elhalasztani?

végre, lesz egy újabb ötösöm!

végre, lesz egyújabb ötösöm!

1. nap: Gyerekek az osztályteremben 
ülnek, ahol a matektanár figyelmezteti 
a diákokat, hogy másnap témazárót írnak.   

7.B



A diákok tanítás után kint játszanak az iskola 
udvarán. Kristóf úgy dönt, hogy ma nem marad a 
többiekkel órák után, inkább hazamegy átnézi a 
matekot a másnapi dogához. 

vajon
Tényleg a

matekdoga
az oka?

vajon
tényleg a

matekdoga
az oka?



Már nagyon közel a családi házukhoz, arra a furcsaságra lesz 
figyelmes, hogy a bejárati ajtó tárva-nyitva áll, pedig a szülei 
még biztosan dolgoznak. Közelebb lépve, bekukkant a házba, és 
látja, hogy minden a földre van dobálva, és a tárgyak fel vannak 
borogatva. gyorsan Felhívja az anyukáját, de nem veszi fel.

ezt nem 
hiszem el!
Mi lesz 

ezután?

ezt nem
hiszem el!

Mi lesz
ezután?

NEEE!!!

BETÖRTEK a

lakásunkba!

NeEE!!!

Betörtek A

lakásunkba!

ANYA
HÍVÁS



Kristóf gyorsan visszaszaladt az
iskolába, hogy segítséget kérjen.



kirabolták
a lakásukat!
kirabolták

a lakásukat!

tanarno kérem,
azt hiszem,

betörtek hozzánk!

tanarno kérem,
azt hiszem,

betörtek hozzánk!

A tanárno miután megkérdezte, hogy pontosan mit látott otthon, 
felhívta a kisfiú szüleit, akik azonnal elindultak a munkahelyükrol. 



A tanárno megdicséri Kristófot az elovigyázatosságáért, ugyanis 
még az is elofordulhatott volna, hogy a betöro a házban volt, 
amikor hazaérkezett vagy fontos nyomokat is tönkretehetett 
volna az óvatlanságával.

nagyon ügyes vagy,

hogy rögtön

bejöttél az iskolába

segítséget kérni!

nagyon ügyes vagy,

hogy rögtön

bejöttél az iskolába

segítséget kérni!



MÁSNAP



1. nap: Gyerekek az osztályteremben 
ülnek, ahol a matektanár figyelmezteti 
a diákokat, hogy másnap témazárót írnak.   

kristóf
nem jött
iskolába.

kristóf
nem jött
iskolába.

lehet, hogy

beteg?
lehet, hogy

beteg?

tuti fél a matektól,tuti fél a matektól,
azért nem jöttazért nem jött.

A gyerekek becsengetés elott észrevették, 
hogy Kristóf nem jött iskolába. vajon mi 
történhetett vele? 



Gyerekek! 

Kristóf kicsit késobb

jön ma be, mert tegnap

betörtek hozzájuk.

persze a matekdogát

azért megírjuk!

Gyerekek!

kirstóf kicsit késobb

jön ma be, mert tegnap

betörtek hozzájuk.

persze a matekdogát

azért megírjuk!
 
 

Kristóf egy kicsit késve 
jön ma iskolába, mert 
tegnap betörtek hozzájuk 
és még ma reggel is a 
rendorségre kellett 
menniük!

???? ??



Sajnos elvitték
a bringámat, 

a laptopomat 

Sajnos elvitték  
 a bringámat, 
a laptopomat
és a szüleim 
holmijait is... 
és a szüleim 
holmijait is... 

 Kristóf 10 óra körül megérkezik 
az iskolába és szomorúan meséli a 
többieknek a tegnap történteket.

akkor, így nemis tudsz bicajoznivelünk suli után.

 Akkor, így nem is tudsz bicajoznivelünk suli után.



néhány
héttel
késobb



Kristóf megérkezik az új bringájával, 
amit a szülei vettek neki, mivel volt 
biztosításuk. 

Hello Kristóf!végül meglett a bringád?

Hello Kristóf!végül megletta bringád?

Nem, viszont volt 

lakásbiztosításunk, 

így a szüleim tudtak

nekem venni egy 

teljesen új 

biciklit.

 Nem, viszont volt 

 lakásbiztosításunk, 

  így a szüleim tudtak 

 nekem venni egy

 teljesen új

  biciklit. 

Nem árt, ha néha 
gondolunk olyan 

helyzetekre, amire 
nem számítunk.

Nem árt, ha néha 
gondolunk olyan 

helyzetekre, amire 
nem számítunk.



A biztosítás FOGALMA

A biztosítás azt jelenti, hogy 
gondolsz arra, ha baj ér, legyen 
mibol pótolni azt a féltett dolgot, 
amit biztosítasz. Ez lehet tárgy: 
autó, ház, vagy Kristóf 
esetében a bringája, de 
köthetsz biztosítást az 
egészségedre is! 

Amikor Kristóféknak a Biztosító 
kifizette a betörés okozta károkat, 
akkor tudták pótolni az ellopott 

dolgokat, így vásároltak Kristófnak 
egy másik biciklit is.



7.B

vigyázzatok

magatokra

ti is!
vigyázzatok

magatokra

ti is!

találkozunk
legközelebb!

találkozunk
legközelebb!

minden 
jó, ha a 
vége jó!

minden 
jó, ha a 
vége jó!

7.B



vége

A gyerekek becsengetés elott észrevették, 
hogy Kristóf nem jött iskolába. vajon mi 
történhetett vele? 


