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STORYBOARD 
 
Tromler Kata Rebeka 
Fehér Anna 
Nováky Barbara 
Rybár Petra Réka 
Mesterházi Zsófia 



















A diáklét velejárója, hogy túl kell élni a 
napot ... kajával. Ezt célszerű olyan 
helyen elfogyasztani, ahol a barátaid 
nem látják. Ha ez mégsem sikerül, és 
észreveszik, kérni fognak belőle. Vagy 
megpróbálják erőszakkal elvenni... És a 
vége az, hogy egyikőtöké sem lesz. Mert 
egy kedves barátotok, az erőszakból 
kimaradva, gyorsan elveszi az ételt, és 
teljes nyugalomban megeszi az egészet. 



Kovács Petra 
Praznovszy Pál 

Szántó Kitti 
Szűcs Máté 

A mi történetünk 



















Pali egy dolgozatot írt,  amire nem tanult, így nem is 
tudta megoldani, ami látszódik a tanárnő arcán is. 
Mikor Mátéval az udvaron megbeszélik a dolgozatot, 
kitervelik, hogy belopóznak a tanáriba és átírják a 
jegyet a dolgozatán. Kész tervvel neki is láttak a 
bevetésnek, amely sikerrel zárult. 



Storyboard 

készítette: 
 Orosz Blanka, Badik Dóra, Kovács Jázmin , Szmik 

Dorina 
 
 



















 A kávé incidens 

• Dóri csak egy hétköznapi középiskolás lány, 
akinek szüksége van valami pluszra, hogy a 
mindennapi csatáit megvívhassa és az 
elképesztően unalmas órákat túlélje. Ám 
amikor az automata elromlik, teljesen 
összeomlik. Nincs többé olasz főzött kávé sem 
illatos citromos tea. Ebben a helyzetben talál 
rá Blanka, aki saját boldogságáról lemondva 
odaadja az utolsó pohár habos tejes 
cappuccinot hőn szeretett barátnőjének.  



STORYBOARD 
 
A kakaó 
 
Punk József Ádám 
Pusztai Kornél 
Mayer Botond 
Kőhegyi Ákos 
Wiczián Soma 

























Rajz project 

Készítette: 
 

Sáfár Csenge 

Rentler Zsanna 

Mária Levente 

Tóth Sára 

STORYBOARD 



















Vége 

• Levente unottan ült az iskolában, mint minden egyes nap, az irodalom 
dolgozatra tanulva. 

• De hirtelen remek ötlete támadt, amivel elkerülheti a közelgő témazárót. 

• A terv egyszerű volt, Levente elhatározta, hogy lógni fog az iskolából, így hát 
próbált észrevétlenül kiosonni az épületből. 

• Eközben a folyosó másik végén a takarítónők gyanútlanul végezték a dolgukat. 

• Levente már éppen kilépett volna az iskola területéről, amikor a takarítónők 
észrevették, hogy mire készül. 

• Ezt nem hagyhatták annyiban, úgy döntöttek, hogy megleckéztetik a 
munkakerülő diákot. 

• Utánaszaladtak, és visszakergették az iskolába. Természetesen kitaláltak neki 
egy megfelelő büntetést is. 

• Levente soha többet nem gondolt az olyan helytelen cselekedetekre, mint a 
lógás, miután ki kellett takarítania egytől egyig, az összes mosdót.  

 

 

 

 

 

 



Hogyan éld túl a sulit?? 

Készítette: Sebestyén Blanka, Salamon Bettina, Lőrincze Bernadett, Tauz Laura 



















A történet 
Hogyan éld túl a sulit? A Vetési Albert Gimnáziumban nem egyszerű a 

diákok élete; házik, beadandók és dolgozatok végeláthatatlan sora... Laura 

szomorúan töltötte mindennapjait az iskolában. Folyamatosan fáradt volt, 

minden nap legalább kettő dolgozatot írt, és csak azt várta, hogy eljöjjön, a 

14:20, amikor a diákok végre szabaddá válhattak. Egy nap új tanuló érkezett 

az osztályába. Tinával megismerkedésük után hamar jó barátok lettek. Így, 

hogy együttes erővel néztek szembe a kihívásokkal, mind a ketten kezdték 

úgy érezni, hogy sokkal szívesebben járnak iskolába. Testnevelés órán a 

lehetetlent leküzdve próbáltak a kötél tetejére feljutni. A szünetekben, amikor 

éppen nem a tananyagot kellett magolni, trécseléssel és hajfonással ütötték el 

az időt. Egy közös kedvenc édességet is találtak az automatában, ami 

feltöltötte őket energiával, és segített túlélni a napot, de néha ez sem 

bizonyult elégnek... A barátságnak köszönhetően jobb lett a lányok itt töltött 

5 éve, tanultak, néha többet, néha kevesebbet, de az érettségit letették és 

sikeresen túlélték a sulit. 



Szabó Eszter, Szabó Orsolya, Csuta 
Áron, Döbrösi Máté 
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A Vetésiben illegális anyagok terjesztése folyik, amelyben már a tanárok 

is érintettek.  Az iskola két fő terjesztője egy különösen veszélyes 

anyagot próbált elrejteni, amit sajnos két másik óvatlan és ártatlan diák 

talált meg. Kipróbálták a szert, amelyet sajnálatos módon nem bírt a 

szervezetük. A tragédia mindenkit megviselt. 



Az emberrablás 

Herczeg Jeromos 
Penk András 
Papp István 

Szabó Szilárd 



















Egy nap az egyik tanár egy átlagos 
hétfőn munkába megérkezett, ahol 
már vártak rá. Erről ő azonban 
semmit sem sejtett. Kocsiját feltörték, 
miközben elterelték a figyelmét, majd 
leütötték és saját kocsijában 
elrabolták. Hogy mi történt vele, 
sosem tudták meg.   


