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Ballagó nyolcadikosok tablói 
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Útravaló                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És mi arra születtünk 

És mi arra születtünk, 

hogy a füld sebeit begyógyitsuk 

életünkön át, 

arra születtünk, 

hogy sokirányú úton menjünk 

egyre csak tovább 

a holnapoknak minden kulcsa 

két kezedben van, 

nyitott szemmel álmodom, 

de nemcsak egymagam 

arra születtünk, 

hogy tiszta szívvel 

szerethessünk 

boldogok legyünk 

arra születtünk, 

hogy ne dobjuk el a hitünket, 

hogyha szenvedünk 

mint mécses, világítson 

egész életed, 

fordulj felém, ha megérted, 

mit mondok neked 

arra születtünk, 

hogy napsugárba 

kapaszkodjunk, 

nem baj, hogyha fáj 

arra születtünk, 

hogy tiszta maradjon a 

szívünk, 

s játszunk még tovább. 

Adamis Anna 

 

Padtárs                                        

Alig szól. Hallgat. 

A szeme két titkos ablak. 

Se jó, se rossz lány.... 

Magam sem értem: 

ha ott ül – észrevétlen. 

Ha nem jön – üres az osztály. 

Fehér Ferenc 

Ars poetica 

Dolgozz, munkálj. A szép, a jó, a hasznos, 

mihelyt elkészül, az élethez áll. 

Minden jó mű egy-egy szabadságharcos. 

Légy hű magadhoz, olyanokat alkoss, 

ne fogja a halál! 

Illyés Gyula 

● ● ● 

„Számomra nem 

szükséges, hogy 

tökéletes légy. 

  

Örülj az embereknek 

úgy, 

ahogy vannak. 

Másfélék ugyanis nem 

léteznek. 

  

Hibát csak az az ember 

nem követ el, 

aki nem is tesz semmit.” 

  

Phil Bosmans 

 

● ● ● 

 

„ Ha van mit adnod, add jó szívvel át. 

Add a munkád, a csekély tapasztalásod, 

s bár nem váltod meg a világot, 

de szebbé teheted egy pillanatát....” 

  

Várnai Zseni 
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Visszaemlékezés képekben 
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Farsang 2009 

 

 
Farsang 2010 
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Iskolapadban 2012 
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Utolsó osztálykirándulás 2015 
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Nyári versikék 

 

 

 

 

Vakáció 

Láttam a napot, súgta a 
szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, 
stégek. 
És tényleg a táblán virul egy 
szó, 
Csupaszín betűkkel: 
VAKÁCIÓ! 
 
Két hónap napfény vár ránk 
a nyárban, 
Kószálunk vígan viruló 
tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra 
járunk, 
Nincs is ilyenkor boldogabb 
nálunk.  

Andók Veronika 

 

Nyárköszöntő 

Szervusz, kedves Napsugár! 
Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek, süss jó melegen, 
pihenhetsz a réteken. 
Érleld meg a gabonát, 
lombosítsd a sok szép fát, 
langyosítsd a vizeket, 
melegítsd a szíveket! 

K. Szabó Szílvia 

Nyár 

Nyár kacsint be az ablakon 
egy tikkadtságos hajnalon, 
fénye a redőnyt törve át 
magával füröszt hűs szobát. 

Paplant ébreszt és takarót, 
lajháros-lusta ágylakót, 
tarisznyájában új virág,  
nem kap a szirma hőgutát 

s van benne friss vakáció, 
egy tópartra szánt rádió, 
fecskék cikázó röpte száz, 
veríték-lázas kerti ház… 

 A dinnye tőle cukrosul, 
nevet a Nap rá huncutul, 
izzad az erdő, fű, a rét, 
patak párolog, és az ég 
szinte önmagát fényli szét. 

Vihar, ha orvul mennydörög: 

kugliznak fönn az ördögök, 

fürge felhő száll, dús-esős,  

lenn fű között időz az őz, 

hisz’ messzi még az ősz, a 

csősz. 

Balogh József 

 

 

Vakáció 

Nyakunkon a nyár már,  

nyomában a játék,  

mezőt, hegyet járni 

eltökélt a szándék. 

 

A csavargó szélben 

táncoljon a labda, 

és a játékot mi 

nem is hagyjuk abba! 

 

Mert élet a játék, 

bár minden nap véges, 

legyen az ép testben 

lelkünk naptól fényes! 

Balogh József 

Strandon 

Ticcs, toccs, liccs, loccs, fröccs. 

Kis fröccs.   Nagy fröccs. 

Kis fröccsenés. Nagy fröccsenés. 

Csobbansz kicsit, 

            csobbansz nagyot, 

úgy csinálod, mint a nagyok… 

 

Medencébe hogyan mennél, 

akkor lassan vizes lennél! 

Beleugrasz, nem kíméled: 

bevizezed a környéket! 

Devecsery László 
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DÖK beszámoló 
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Gyerekek munkái 

 

 

Huszárnap 

 

 

Katus Attillával tornáztunk 
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Népdaléneklő versenyen ezüst minősítést szereztek 

 

  

c 
Reziben kirándult az iskola apraja-nagyja 
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Nyári programajánló 

 

Strandolj és hajózz a Balatonon 

 

  
Kalandozni jó! 
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Unaloműző 

 

 

 

Kiadja a Fodor András Általános Iskola 

Felelős kiadó: Gazdagné Fulmer Judit 

Szerkesztő: Bálványkövi Attila 


