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Kiss Kálmán: Szonett ballagóknak
Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,
a szó, a könny, a mosoly s a virág.
Körétek gyűlik szinte a világ,
s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.

2004-2012

Az életet, mely jutalmaz és büntet,
s melyben az ember örökké diák,
most jelképezi zöld májusi ág,
s halljuk: reménytől szívetek hogy lüktet.
Szép lassúsággal, búsan szól az ének,
föl-fölrepülne, leszáll, tétováz,
a sok kopott pad integet felétek,
tán könny is csordul, nem tudni okát.
Elsápadva a messzeségbe néztek,
s a szívetekben fölzeng, hogy: tovább!
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Útravaló
Utolsó üzenet Kedves Tanítványaimnak
a megszépítő távol reményében
„ Álmodj arról, ami örömet ad,
menj oda, ahova szeretnél,
légy az, ami lenni szeretnél,
mert csak egy életed van azt tenni
amit akarsz.”

Egyszer volt, hol nem volt…. volt egyszer 8 év a
Fodor Iskolában. Talán így emlékeztek majd viszsza az együtt töltött napokra, évekre. 2004 szeptemberében szorongva fogtátok Zsuzsa néni kezét,
nem tudván mi vár itt rátok. Majd félszeg kisiskolásból öntudatos felsős lett és Jónás Zoli bácsi
egyengette tovább utatokat. 7. osztályban én lettem az osztályfőnökötök . Együtt küzdöttünk tovább, hogy immár ballagó, szárnyait bontogató
ifjú emberré cseperedjetek.
Bevallom, sokszor nem volt könnyű tanárotoknak
lenni és emberpróbáló türelemmel nevelni benneteket. De ahogy e sorokat írom a könny homályosítja el a szememet és mindig csak a felemelő szép
pillanatok jutnak eszembe. Ahogy kitartóan készültünk, mint osztályközösség március 15-re,
bebizonyítva, hogy nem csak kiemelkedő tehetségű gyerekek tudnak iskolának, városnak emlékezetes ünnepi műsort adni. Az osztálykirándulásra,
ahol minden csibészséget megpróbáltatok, hogy
én ne merjek elaludni. A farsangi bálon is eleme-

tekben voltatok mint „ angyalok és ördögök” ill.
gengszterek – igazi nektek való szerep volt. S még
sorolhatnám tovább az emlékek kapuját kitárva.
Tisztelt 8.a osztály eltelt nyolc év, talán nem hittétek soha, hogy valaha is vége lehet!
Itt van most, eljött a perc, kinyílt számotokra a
következő iskola kapuja, még sem tudjátok könynyű szívvel átemelni lábatokat a küszöbön. Mi az,
ki az, ami visszatart? Egyszerű a válasz. Minden
és mindenki. Sok minden kavarog most a fejetekben. Sikeres, sikertelen dolgozatok, feleletek, a
meg nem írt házi feladatok, az iskolatársak, baráti
beszélgetések, a féltett kis elsóhajtott titkok az
iskolaudvaron. Remélem a sok - sok emlék mellett
tarsolyotokban elegendő tudást is kaptatok tőlünk
nevelőktől útravalóul.
Hiányozni fogtok. Csendesebb lesz az iskola nélkületek. Ígérem, mindig csak a szépre, a nagyszerű pillanatokra fogok emlékezni! A Fodor Iskolában megerősödött szárnyaitokat bátran tárjátok ki!
Röpítsen magasra titeket!

„ A szárny megnőtt üresen áll a fészek,
csak álom volt a szép diákvilág.
S mint a fecske alkonyati szélben
ma szárnyat bont egy sereg diák.”
Sok sikert kívánok további utatokhoz szeretett ballagó diákjaim. „ Isten veletek!”

Viola Sándorné, Mariann néni
8.a osztályfőnöke
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Búcsúzóul
„Június s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök,
S pusztuljatok bilincses iskolák.”- írja a költő a versében.
Mielőtt lezárnánk életünk egy gyönyörű szakaszát, idézzük fel az együtt töltött 8 év vidám, és
emlékezetes perceit! Azokat a neves eseményeket,
amikre szívesen emlékezünk majd vissza, ha a
későbbiek során összetalálkozunk, mi is, mint az
általam ismert kedves emberek teszik, mikor hoszszabb, rövidebb időközönként találkoznak,és
megbeszélik a számukra fontos dolgokat.
Zsuzsa néni 4 évig tanított bennünket a legfontosabbakra, írni, olvasni, számolni. Szeretete, gondoskodása feledtette velünk a sok gyakorlás fáradságos perceit. Közös farsangi mulatságokon, kirándulásokon, különböző programokon (gyermeknap, tökös nap) jó osztály közösséggé váltunk
általa.

Zoli bácsi matek óráira mindig emlékszünk majd,
néhány jó poén is elhangzott, amit mi mindannyian megjegyeztünk, feljegyeztünk füzetünk hátsó
oldalaira.
Mariann néni egyengette utunkat a továbbtanulás
felé, intézte ügyes bajos dolgainkat. Köszönet
érte!
A többi kedves tanárunkra is jó szívvel gondolunk, köszönjük a kompromisszum készségüket,
türelmüket, mert hozzánk, arra is nagy szükségük
volt, hibáink tolerálását. Reméljük rólunk is azt
mondják majd:”bezzeg a tavalyi nyolcadikosok!”
Most eljött a búcsú ideje, elhagyjuk a megszokott
iskolát, jó barátainkat, tanárainkat. A költő szavaival búcsúzom:

„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”
/Fait Balázs 8. a/
1.-8. évfolyam
Elsősként féltem, hogy milyen lesz majd az iskola. Mikor az első tanár nénimmel megismerkedtem, nagyon
jól esett, hogy vannak szabályok. Legelőször, mikor megszidott a tanár néni, sírtam, és azt mondta, nem én
vagyok a hibás. De most már, hogy nyolcadikos vagyok, tudom, hogy igaza volt a tanár néniknek, mikor
megszidtak. Most már tudom, hogy egy iskolában mit szabad és mit nem. Most már tudjuk azt, hogy a tanárok csak jót akarnak nekünk. Nekem nagyon sok jó emlékem van és remélem, hogy másnak is.
SZERETTEM A FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA JÁRNI!
/Szabó Csilla 8.a/
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Czuppon Ádám: Gondolatok ballagásra (8. b)
Minden évben eljön az a nap,
amit az emberek annyira várnak,
ilyenkor olyan, mintha megállna az élet,
mert a sok gyerek ballag éppen.
Emlékszem, mikor beléptem az iskola kapuján,
s szétnéztem annak hatalmas udvarán.
Nagyon örültem, mikor anyukám beíratott,
a az egész alsó tagozatban itt tanulhatok.
De arra is emlékszem, mikor felsős lettem,
s a követelmények egyre nagyobbak lettek.
Az elején elcsüggedtem, de összeszedtem
magam,s ez a jegyeimen is mutatkozott.

De most itt a ballagás és mindenki arra készül,
hogy a rendkívüli esemény tökéletesen sikerüljön.
A tanároknak, szülőknek, felnőtteknek egyaránt
köszönjük az áldozatos, kemény munkát.
Elkezdődött a ballagás, s látom minden tanár arcán,
hogy örül, mivel jól sikerül a ballagás.
De hiszen ilyentől nem szabad félni,
mert egy ballagást meg lehet érezni, élni!

Ballag már a vén diák
Ballag már a vén diák tovább, tovább
Isten véletek cimborák tovább, tovább
Ez út hazámba visszavisz
Filiszter leszek magam is
Tovább, tovább, tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Csendes már a tanterem tovább, tovább
Jó remény hajt szüntelen tovább, tovább
A boldog édes ifjúság
Emléke mindig visszajár
Tovább, tovább, tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Szép emlékek jöjjetek ti is velünk
Nyári felhők jöjjetek mi is megyünk
Ti alsó s felsőbb évesek
Örökre isten véletek
Tovább,tovább,tovább
Fel búcsúcsókra cimborák!

Ballag már a vén diák tovább, tovább
Búcsúzni kell most cimborák tovább, tovább
Az élet hív a munka vár
Itt az óra meg ne állj
Tovább,tovább tovább
Találkozunk még cimborák!
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DÖK beszámoló

Március 15.

Gyugyi Vetélkedő

Tavaszi programok
Húsvéti készülődés

Papírgyűjtés

Költészet napja

Gyereknap

Júniusi programok
 Június 4. – Pedagógus nap
 Június 13. délelőtt – Bolondballagás
 Június 13. este – Szerenád
 Június 15. 1700 – Ballagás
 Június 16. 800 – Tanévzáró ünnepély
 Június 16. 1900 - Bankett
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Évértékelés tanárszemmel
Kedves Olvasók!
Az iskolákban, júniusban búcsúztatják az Óévet. Lezárult egy
dolgos év. Ideje számot vetnünk azzal, mit tettünk ebben az évben.
A múlt évben megkapott szép új épületet sikerült belaknunk.
Néhány piszokfolt a falon árulkodik arról, hogy itt aktív munka folyt.
A következő évben fordítsatok nagyobb gondot arra, hogy az órákon
elkészült projektmunkáitokat mindenki megnézhesse! Állítsátok ki
azokat! Az iskola épülete idén is bővült. Lopás biztos kerékpártárolókat kaptunk. Reményeim szerint többen jöttök majd az iskolába kerékpárral és nem a szüleitek hoznak el autóval. Fontos az egészségetek miatt is a rendszeres mozgás.
Sok szorgalmas diák dőlhet hátra az iskola végével. Ők június 16-án, szombaton reggel igazán szép
bizonyítványt vehetnek át osztályfőnökeiktől. Nem baj, ha az a bizonyítvány nem kitűnő! A fontos, hogy azt
érezd, keményen megdolgoztál érte, és képességed szerint teljesítettél. Gratulálok nektek!
Sajnos vannak olyanok is, akik nem tudnak a nyáron önfeledten kikapcsolódni, mert tanulással kell
tölteniük idejük egy részét. Sajnálom, hogy az évközi figyelmeztetések és noszogatások süket fülekre találtak náluk. Reméljük azonban, hogy augusztus végén ők is léphetnek magasabb osztályba.
Az új köznevelési törvényre várva sok bizonytalanság fogalmazódott meg mindenkiben. A következő
tanévet még nagy változások nem érintik. A mindennapos testnevelés bevezetésével változnak majd az órák
számai. A tankötelezettség korhatárát is leszállították két évvel. Még jobban kell figyelni ezentúl, hogy időben el tudjátok végezni az iskolát. Nem lehet ellazsálni egy évet sem!
A hagyományos iskolai programok jól sikerültek. A farsangi bemutatóitok színvonalas csapatmunkáról tanúskodtak. Néhány programon változtattunk. Véleményem szerint a karácsonyi vásár nagyon hangulatosra sikerült. Igazi környezettudatos magatartásról árulkodik az, hogy év vége felé örökbe fogadtátok a tanösvények növényeit. Láttam néhány osztályt, akik felelősségteljesen gondozzák azóta is, sőt még a szomszéd osztályét is megöntözik. Megdicsérlek benneteket. Jövő évben, mikor megnézzük, kiknek hajtottak ki a
fái tavasszal, biztosan jó érzéssel tölt el majd benneteket az üdén zöldellő levelecskék látványa. Ne feledkezzetek meg a nyári szünetben sem ápoltjaitokról!
Az idei évben a gyereknap költségeihez ti is hozzájárultatok. Az a sok papír, amit összegyűjtöttetek
lehetővé tette, hogy érdekes játékokat hozassunk nektek. Remélem jól éreztétek magatokat! Jövőre is készülhetünk hasonlóan szórakoztató játékokkal. Gyűjtsétek már előre a papírt!
Szeretném, ha tolmácsolnátok szüleiteknek is a köszönetemet. Sok szülő áldozatos munkájával segítette az iskolát. Mindig jó érzés egy pedagógusnak együtt örülni az Önök gyermekeinek sikerének és örömének.
Kívánom kollégáimnak, hogy sok segítőkész szülő legyen osztályaikban!
Aki sokat dolgozott, az elfáradt. Jóleső érzés töltheti el, hogy tanult, tett valami jót. Pihenjetek aktívan a nyáron! Menjetek sokat kirándulni! Olvassatok szórakoztató könyveket és segítsetek szüleiteknek a házkörüli munkákban! Vigyázzatok magatokra, mert a nyár nem csak örömöket, hanem veszélyeket is tartogat! Legyetek vidámak és nevessetek sokat!
Jutka néni
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Évértékelés diákszemmel

Gyereknap
Május végén egy nagy konténer papírt gyűjtöttünk, cserébe gyereknapi
programokat kaptunk. Volt rodeó-bika is. Itt már a felszállásnál is gondom
volt, mert háromszor is lecsúsztam a bika másik oldalán. A nyeregben nem
sokáig maradtam fent, hamar ledobott. Az okö-szerencsekerék nem tetszett,
a csocsó asztalhoz nem engedtek oda a nagyok. Vicces volt a szelektív hulladékhorgászó feladat, négyen kellett húznunk a kampót. A legjobban az
tetszett, hogy lenyomtam szkanderben Ritecz Erika nénit!
Szívesen emlékszem vissza erre a napra.
Bera Borostyán 3.b

Számomra a 6. osztályos év igen jól alakult. Először azt hittem, hogy ez a tanév nehezebb lesz a
tavalyinál, de nem. Az osztályunk idén jelentős helyezéseket ért el, tudásban, sportban és kézművességben is. Mi nyertük meg a Fodor-Kupát, s elsők lettünk a Fodor-napi vetélkedőn, az informatika, s a versmondó versenyen is.A mi osztályunkban volt az egyetlen gyerek, aki a Fodor-napi
rajzversenyen helyezést tudott elérni az egész iskolából. Az öreglaki természetismereti versenyen a
2. helyezett is a mi osztályunkból került ki. Helyezést ért el az osztály egy diákja egy országos rajzversenyen is. Nekem, ami nagyon élvezetes volt, az az osztálykirándulás volt. Úticélunk Budapest
volt, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Remélem, hogy a 7. osztály is ilyen sikerekben gazdag, jó év lesz.
Simigh Maja 6.a

A legviccesebb és legjobb az osztálybuli volt a 7.-ben, Mariann nénivel. Igaz, kevesen voltunk, de nagyon jól szórakoztunk. A végén bezárkóztunk a WC-be, a Liza elől.  Jó zene
volt, a játékok élvezhetőek voltak, és az tetszett, hogy Mariann néni is jól érezte magát velünk, pedig nem mindig voltunk kibírható osztály, a tanárok nemigen bírtak velünk. De a főkolomposok nem voltak ott, így nagyon jól végződött. Volt még más élmény is, de hosszú
lenne mind leírni.
Horváth Dalma 8.a

A 6. a osztály legjobb, legemlékezetesebb élménye a 2011-2012-es tanévből a Fodor-napok.
Ez minden év februárjában kerül megrendezésre, ahol nagyon eredményesen szerepeltünk.
Az első versenyszám a Fodor-kupa volt. Ott az 5.-6. osztályos korcsoportban 1. helyezést
értünk el. Helyezést értünk még el a „Ki tud többet Fodor Andrásról?” vetélkedőn, a kistérségi szavalóversenyen, az informatikaversenyen és a rajzversenyen is, ahol egyik osztálytársunk minden évben elbűvöli a zsűrit munkájával. Ezt a csodálatos hetet az összetartozásnak
és a sok közös munkának köszönhetjük. Ahogy osztályfőnökünk, Otília néni szokta mondani: „Együtt húzzuk az osztály szekerét.”
Szálkai Kornélia 6.a
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Határtalanul – Erdély
2012. április 18.-án indultunk hajnali fél 5-kor, kisbusszal, mi 7.-esek. Megálltunk Nagyváradon és
megnéztük a Székesegyházat, majd szerettük volna
látni a Szent László templomot de éppen tatarozták,
ezért nem tudtunk bemenni.

Megálltunk Kolozsváron is és megnéztük a Házsongrádi
temetőt. Megkerestük és megkoszorúztuk Reményik Sándor sírját, Dsida Jenő sírját, Koós Károly sírját és Apáczai
Csere János sírját. Feladatként kaptuk, hogy keressük meg
a legrégebbi sírt. Nem sikerült, mert mindig volt régebbi,
mint amit találtunk és az egészet nem tudtuk bejárni. De
találtunk egy olyan síremléket, melyen az állt, hogy az ott nyugvó személy színésznő volt az 1700-as évek
végén, az 1800-as évek elején. Talán ismerte Petőfit?
Kolozsváron megnéztük még a Mátyás szobrot és Mátyás szülőházát.
A Szent Mihály Templomba is bementünk. Éppen magyar nyelvű
misét tartottak, amelyet a rádió is közvetített. A templom nagyon szép
belülről. Nekünk főként az ablakok tetszettek. Gyönyörű színes ablakok voltak bent. Az egész épület hatalmas, monumentális. Szinte elvesztünk benne.

Kora hajnalban indultunk Magyarországról és már este 8 volt, hogy
Tordára értünk. Már nagyon vártuk ezt a pillanatot. A vacsora egész jó
volt. Majd beköltöztünk a szállásunkra. Hát, kicsit hideg volt. Azért
bírtuk! Az éjszaka nem nagyon aludtunk, az izgalmak, élmények …
A második napon elmentünk a Tordai hasadékhoz. Az idegenvezetőnk sokat mesélt a hasadékról. Felidéztük a mondát, amelyben megismertük a keletkezését. Rengeteget sétáltunk, míg leértünk a hasadék végére. Csúszós sziklákon, és keskeny hidakon mentünk végig
egy medve barlangig.
Néhányan kicsit féltek.
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A következő úti célunk a Tordai Sóbánya volt. A falakon vastag só
réteg látszott. Nem jártunk még ilyen helyen. Rövid séta közben megtekinthettük az itt használatos eszközöket. Volt egy érdekes terem,
ami 16-szor verte vissza a visszhangot. Mindenki bekiabált valamit.
A Ferenc József tárnába jutottunk sok lépcsőn keresztül, amelyek
mint a jég, csillogtak. A bánya legmélyén egy gyönyörűen kialakított
tó volt.

3.megállónk Marosvásárhely volt. Megnéztünk egy református templomot ahol a tisztelendő atya beszélt nekünk az erdélyi magyarságról.
Nagyon érdekes volt. Szinte mindenki tátott szájjal hallgatta.
A következő szálláshelyünk Farkaslakán a NYIKO motel-be volt. Ez a szállás klasszisokkal jobb volt, mint
Tordán. Meleg, meleg víz, jó vacsora. Kényelmes és szép.
A 3.napon, a buszon sok érdekes információval láttak el
minket. Az információkat egy helyi – farkaslakai- tanár
bácsitól kaptuk. Érdekeseket mondott, érdekesen. Először
megálltunk a Kis-Küküllő forrásánál. Ahol egy kis kikapcsolódásként hógolyóztunk, és ittunk a forrásból. Majd
megálltunk a Lázár-kastélyban. Végig jártuk a kastély
termeit, meghallgattuk az itteni idegenvezetőt. Megtudhattuk, hogy itt töltötte gyermekkorát Bethlen Gábor későbbi fejedelem. A toronyból csodás volt a kilátás! Volt
egy kis játék lehetőség, hogy egy kicsit felfrissüljünk.
Ezután elmentünk a Gyilkos-tóhoz, ahol micset ebédeltünk, ez a helyi étel specialitás. Nekünk ízlett. A gyilkostói vásárban vásárolhattunk szuveníreket, mielőtt elindultunk a következő túránkra. Ezek után megálltunk a Békás
Szoros-nál, ahol egy gyönyörű tájat láttunk, csak sajnos
esett az eső.

Ezután bementünk Csíksomlyóra. Ahol egy szép templomot néztünk meg.
Megsimogattuk Szűz Mária lábát és kívántunk valamit. ( Remélem teljesül majd.)
Az utolsó napon elmentünk Tamási Áron sírjához és ott elhelyeztünk egy
koszorút. Majd elmentünk a farkaslakai Általános iskolába. Az itt tanulók
nagyon kedvesek, és a tanítók is. Örülök, ogy azzal a pár számítástechnikai felszereléssel kicsit könnyíthettünk a tanulási körülményeiken. Lettek
új ismerőseink is. A tanár nénik és tanár bácsik éppen egy népzenei gyűjteményt készültek felénekelni, melyen a helyi zenei örökséget adják át a
jövő nemzedékének.
Elindultunk Segesvárra, de útközben megálltunk Fehéregyházán, Petőfi
Sándor szobránál is.
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Meg szerettük volna nézni Déva várát, de a tatarozás miatt
sajnos ez nem sikerült, ráadásul még az eső is esett.
Aradon megnéztük a 13 aradi vértanú emlékére felállított emlékművet. Ezek után a belvárosban vacsoráztunk.

Ezek után elindultunk haza. A cél : Lengyeltóti.
Mivel már mindenki elfáradt azért alvás volt a buszon.
Valaki így aludt…

Valaki pedig így…..

Ezzel véget ért a 4 napos kirándulásunk. Vasárnap hajnali 3-kor haza értünk.
Köszönjük a figyelmet!

Készítette: Tuli Petra - Molnár Viktória- Bakonyi Enikő – Molnár Borbála
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Comenius – Olaszország
Élet hosszan tartó tanulási program
Comenius pályázat

”A múltunk formálja jövőnket”

2011-1-PL1-COM06-194147

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy iskolánkat, országunkat képviselhettük ebben a programban.
Először nagyon megviselt minket, hogy teljesen egyedül egy teljesen idegen helyre kerültünk, de
vendéglátóink kedvesek és közvetlenek voltak, igyekeztek elérni, hogy otthon érezzük magunkat.
Rengeteg érdekes programban volt részünk, ahol más
országok kultúráját ismerhettük meg, és rengeteget
tanultunk Olaszországról is. Kötöttünk tartósabb
barátságokat más országok "küldöttjeivel" is, amik a
jövőben még kölcsönös haszonnal járhatnak. Érdemes
vállalni tehát a nyelvtanulás felelősségét, hiszen az,
hogy kiválasztanak egy ilyen útra, a TE tudásod
elismerése.
Lóki Liza 8. a
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Olaszország

Nagyon nagy lehetőség volt kijutnom Olaszországba. Óriási élmény volt először megpillantani az Adriaitengert és fürödni benne.
A tenger hatalmas, szép tiszta és rettentően hideg volt.
A project jóvoltából sok más nemzetiségű gyerekkel találkoztam. Új barátokat és ismerősöket szereztem. A
törökökkel nagyon jól összebarátkoztunk, kosaraztunk és Blackjack-eztünk is velük.
Az ottani tanárok nagyon kedvesek voltak velünk. Bármiben segítettek nekünk, és soha nem hagytak minket
egyedül.
Az iskola nagyon szép, az országok zászlóival
és ismertető plakátjaikkal van kidíszítve.
A családok nagyon kedvesek voltak. Mindenben
elláttak minket és próbálták a programot úgy
szervezni, hogy minél többet legyünk együtt a
Lizával. Elmentünk velük a főtérre is ahol meghívtak fagyizni és vettek nekünk ajándékot.
Szerdán Gradarába mentünk busszal. Ott várjátékok voltak. Csapatokra kellett osztódni, én a
vendéglátómmal, a spanyol lánnyal és a szlovák
lánnyal voltam egy csoportba. Megkerestük
mindenre a választ és holtversenyben nyert a mi
csapatunk
is.
Pénteken a tanárokkal mentünk Urbinóba szintén busszal. Varázslatos középkori város. Körbejártuk szinte az egész helyet. Bementünk egy hatalmas templomba, ahol Urbino védőszentjének a könnyező szobrát néztük meg. Megnéztük az eredeti Raffaello képeket, ami egy életre szóló élményt nyújtott.
Nagyon jól éreztem magamat; és köszönöm szépen a
lehetőséget, hogy kimehettem ebbe a csodás országba.
Molnár Borbála 7./b
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Nyári tervek, vágyak ...
Először is, mikor vége az iskolának, szerdán hazamegyek és kipihenem magam. Aztán júliusban megyek vándortáborba, nagyon jó lesz, mert már sokan meséltek róla és mindenki azt mondta, hogy
nagyon jó volt.
Kesztyüs Kitti 4. b
Lassan vége az iskolának és én már tervezem, hogy mit fogok csinálni a nyári szünetben. Igazából én
a legjobb barátnőmmel és a családommal tervezem a nyarat. Amint felmelegszik a Balaton, azon
nyomban elmegyünk. A Kittivel is megbeszéltük, hogy együtt töltjük a nyarat. Együtt megyünk az
uszodába, a Boglári napokra és minden felé, ahová csak lehet.
Skrinyár Viktória 4. b

A vakáció ideje alatt sokat pihenhetek és játszhatok. Alig várom már, hogy a
nagyszüleimnél nyaralhassak Pusztakovácsiban és Szőlősgyörökön. A
nagynéném szeretettel vár engem a gyönyörű Pécsre. A nyár meglepetéseket tartogat. Augusztusban fog megszületni az unokatestvérem. A júliusi
vándortáborban fogok találkozni Marika nénivel és az osztálytársaimmal.
Tóth Zsófia 4. b
Szeretnék minél többször elmenni a Balatonhoz fürödni. Sokat akarok kirándulni és állatkertbe menni, játszótérre kimenni játszani. Szeretnék hajókázni a Balatonon és plázákba
menni.
Horváth Nikoletta 4. a
El szeretnék menni a mamáékhoz nyaralni három hétre és ott játszani. Aztán szeretnék számítógépezni, focizni, kézizni és teniszezni. El szeretnék menni Zselicbe vándortáborba. Szeretnék a
Balatonban fürödni, egy új cipőt venni és jó könyvet olvasni.
Kiss Levente 4. a
Ha vége a sulinak, el szeretnék menni karate és vándortáborba. Azután elmennék Keszthelyre a rokonokhoz. Majd az unokatestvéremékkel nyaralnék. A vitorlástábor után otthon szeretnék játszani.
Lenner Vilmos 4. a

Nyáron mindig Csisztapusztán szoktunk lenni, mert anyukám a fürdő bejáratánál gyümölcsöt
árul. Egy éve sok gyerekkel ismerkedtem ott meg, közülük a legjobb barátnőim Leila és Adél
lettek. Remélem, ebben az évben is találkozom velük. Alig várom már, hogy megfürödjek a
medence gyógyvizében. Sok jégkrémet és fagyit szeretnék enni és bővíteni az Ica nénitől
tanult varrástudományomat.
Tóth Vanessza 5. a
Várom már a júliusi vándortábort, de azon kívül mindenképp szeretnék eljutni a Zamárdi kalandparkba. Persze a Balatonban is szeretnék megmártózni. Amit a legjobban szeretnék az az, hogy a családommal nyaralni menjünk. Remélem, valóra válnak a terveim.
Újváry Fanni 4. a
Nagyon várom már a lovas tábort és a kirándulást a Zselicbe. Várom még az utazást a mamámhoz, Lellére. Na
meg, a sok játékot a nagybátyáméknál. Szeretnék mindenkinek jó nyarat, sok játékot és remek pihenést kívánni.
Apáti Letícia 4. a
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Nyakunkon a vakáció – Programajánló
Történelmi emlékhely – Somogyvár

Kupavár - Nemzeti Emlékhely:
Szent László királynak köszönhetjük, hogy az általa alapított (1091) – romjaiban is lenyűgöző – bencés apátság fénykorában a francia–magyar kultúra páratlan ötvözete
lehetett.
Afrika Múzeum – Balatonlelle
Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István Afrika-gyűjteményét mutatja be az
Afrika múzeum. A kiállítást Afrika állatvilágát bemutató tablók egészítik ki.
A gyűjtemény különlegessége a többszáz darabos fotógyűjtemény, melynek
legszebb darabjai is megtekinthetőek.

Hajózás
A déli part legtöbb kikötőjében találhatsz jó
programokat: Sétahajó, Diszkóhajó, Gyerekhajó, Tihany
túra, Badacsony túra

Tihanyi Bencés Apátság
Tihanyban minden évszakban remek lehetőség adódik a kikapcsolódásra.
Egy napot eltölthetünk túrázással, kirándulással, valamint a nevezetességek
meglátogatásával is.

Badacsony
A Badacsony a Tapolcai-medence legmagasabb tanúhegye, a Balaton két öble közé
ékelődve magasodik. Kirándulás, barangolásra várja az odalátogatókat.
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Rejtvény

Köszönet mindazoknak a kollégáknak és diákoknak, akik
segítették az újság megjelenését!

Kiadja a Fodor András Általános Iskola
Felelős kiadó: Gazdagné Fulmer Judit
Szerkesztő: Schmieder Zsófia és Fritz Péter

06.17. – 09.01.

