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Ballagó nyolcadikasok tablói
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Útravaló
„Nagyon szép kis társaság volt,
egyik léhább, mint a másik.
Átgondolok minden órát
a keserű búcsúzásig…”
Kedves Ballagó Nyolcadikosok! Csipet – Csapatom
A szép emlékeket ne feledjétek, a farsangi „Kacsatáncot”! Amely, remélem egy életre megmarad emlékeitekben, hogy ti voltatok a színpad „legbevállalósabb” táncosai! Az osztálykirándulásra, ahol gondoskodtatok
arról, hogy az éjszaka se legyen eseménymentes. S még sorolhatnám tovább az emlékek palettáját.
Kedves Osztályom!
Ahogy nézem a rólatok készült képeket, sok minden kavarog a fejemben.
Amikor megtudtam, hogy ti lesztek az osztályom, vártam a találkozást. Megszeppent kisdiákokból rövid
időn belül öntudatos 7. osztályosok lettetek. Szárnyaitokat bontogattátok. Sokszor borsot törve tanáraitok és
társaitok orra alá. Azt rövid időn belül megtanultátok, minden eseményről hírt hallok. Tejes doboz dobálásról, táskák elrejtéséről, padok összekötözéséről, és még sorolhatnám…
De ezek a képek feledésbe merültek, és a sok együtt töltött idő, a közös programok kerülnek előtérbe. Készülődés a karácsonyi vásárra, osztály buli, egészségnap és még sorolhatnám, ahol mindenki megpróbált
valamit a közösbe tenni.
Igaz, közben a „jogaitokat” is egyre többször hangoztattátok, de mindig rájöttetek, hogy vannak kötelezettségeitek is.
Vége a gondtalan diákéveknek, kitárja kapuit felétek a nagybetűs ÉLET, s ezután sokkal nehezebb, felelősségteljesebb éveknek néztek elébe.
Szomorúan gondolok arra, hogy vége szakad az együtt töltött időnek, de útravalóul kívánom, hogy álmaitok,
vágyaitok váljanak valóra. Az életben sikeresek legyetek, kitűzött céljaitokat érjétek el, s legyen erőtök a
nehezebb helyzeteket is átvészelni!
„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen!”
Szeretettel Osztályomnak
Szabó Eszter
8. b osztályfőnöke
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Búcsúzóul 8. A

Zánka – 2013

Mosolyogva emlékszem vissza arra a napra, mikor egy
júliusi reggelen elindultunk Zánkára a balatonboglári
kikötőből, hajóval. Első állomásunk Révfülöp volt, ahol
vonatra szálltunk, és meg sem álltunk Zánkáig.
Érkezésünk napján szinte mindenki kicsit félve lépett be a
táborhelyre, attól tartva, lehet, hogy nem fogjuk magunkat
jól érezni. Szerencsére ez nem valósult meg. A nap végén
megrendezésre került megnyitóra már mindannyian lazábban
vettük az akadályokat. Egy sok mókával teli, mozgalmas hét előtt álltunk.
Még ma is nevetek, mikor visszagondolok arra, hogy kedves évfolyamtársaim párszor
beindították a tűzjelzőt a dezodorukkal, mert illatozni akartak, vagy mikor ugyanezeknek az
embereknek nem volt kedvük első éjszaka aludni, és másnap, büntetésül egy picit sem
pihenhettek napközben.
A szervezők változatos programokat szerveztek a táborozóknak, olyanokat, mint a tábori
olimpia. Minden nap lementünk a strandra, ahol sokat röplabdáztunk, fociztunk és úsztunk.
Kicsit meg is pirultunk. A hét végére már úgy néztünk ki, mint a rákok.
Sokak szerint ez az egy hét volt a legjobb a nyárban. Kicsit félve érkeztünk, de nem akartunk
hazamenni, annyira megszoktuk már az ottlétet. Életre szóló élményekkel gazdagodtunk.
Mindezért köszönet illeti kísérőtanárainkat is, akik bebizonyították nekünk: tv és telefon
nélkül is lehet élni.
Szálkai Kornélia 8.a
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Osztálykirándulás 2014
Fadd- Dombori
Egy szeptemberi reggel indultunk utolsó osztálykirándulásunkra. A buszon jó volt a hangulat. Megérkeztük Fadd-Domborira és elfoglaltuk a tábort. Sok vicces dolgot csináltunk,
éjszaka átjárkáltunk titokban egymáshoz. Persze Eszter néni razziázott és mindenhol ott volt.
Úsztunk a Duna holtágában is habár a víz már kicsit hideg volt. Amíg ott voltunk épp kenuverseny zajlott… Még maradtunk volna pár napot, de indulni kellett… A kirándulás abból a
szempontból is hasznos volt, hogy sokkal jobban összejöttünk a másik osztállyal.
A kirándulás után jöttek a tanév borzalmai. A sok röpdolgozat, felelések, témazárók felüdülést hoztak a mindennapokba. Krisztián bácsinál szinte megcsapott a történelem szele bennünket, hiszen az órák izgalmasak,viccesek és élményszerűek voltak…
A félévi bizonyítványosztás után hamarosan eljött a felvételi ideje. Kati néni és Mariann néni
jól felkészített bennünket lelkileg is. Áprilisig várnunk kellett a várva várt eredményeinkre.
Mindenkit felvettek ahová menni szeretett volna, de sajnos van, aki nem megy az új iskolájába… Az eredmények után kicsit engedhettünk a nadrágszíjon… Következtek a ballagási
készülődések. De Tanáraink ilyenkor is megleptek minket dolgozatokkal. Sokat nevettünk és
élveztük az utolsó hónapokat is. A mi utolsó évünk is vidámsággal és nevetéssel telt, habár
voltak nehéz idők is. Szeretettel fogunk visszagondolni Eszter néni pótanyai pofonjaira,
Ottília néni tanácsaira, Erika néni gondoskodására, szerzett barátainkra, osztály és évfolyamtársainkra.
Hiányozni fog ez az iskola nekünk…
Ágoston Pál,Nagy Dominik 8.a
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Free Style a szünetben

Az általános iskolában töltött 8 és tán legemlékezetesebb farsangja a
2012-13-as tanévi volt, amikor 7. osztályba jártunk.
Minden úgy kezdődött, mint az azelőtti években: januártól kezdve
mindenki azt találgatta az osztályban, hogy milyen produkciót adjunk
elő a minden évben megrendezendő farsangi bálon. Egy biztos volt,
az, hogy táncos fellépést szerettünk volna, de hogy minek öltözve, az
sokáig vita tárgya maradt. Legelőször (furcsa módon) azt találtuk ki,
hogy milyen zene mixünk lesz. Végül a sok ötletelés és vita után
megszületett a döntésünk. Produkciónk témája „Free Style a
szünetben” lett, ahol iskolásoknak öltözve táncolunk. Ez mindenkinek
nagyon tetszett, így a legtöbben csatlakoztak a fellépéshez.
Az egész műsor egy rövid történetet dolgozott fel. A lányok óra közti
szünetüket töltve az udvaron a zene hallatára mindent eldobtak, és
elkezdtek táncolni. Később a fiúk bejövetelével egy fiú/lány párbaj alakult ki, majd mindenki együtt
táncolt. Amikor bekövetkezett az, amitől minden gyerek fél a tanórába belenyúló szünetben, ha
valami olyat csinál, amit nem kéne: bejött a tanár. (Akit szintén egyik osztálytársunk alakított.) A
produkcióban mindenki rémülten és mereven bámulta a „7/A” feliratos naplóval komótosan
besétáló tanárt, amikor egyszer csak megszólalt Psy „Gangnam Style” c. Száma, s „tanárunk” heves
táncba kezdett a naplót eldobva. Először értetlenül néztük, majd mi is csatlakoztunk.
Hát ez volt a mi táncos bemutatónk, ami bár nem volt túl hosszú, mi mégis különlegesnek éreztük.
Rengeteget gyakoroltunk, szinte minden nap órákat, így a hűvös februári időben mindig kipirulva és
fáradtan hagytuk el az iskolát. Szerencsére a sok gyakorlásnak meg is lett az eredménye.
Farsang napján mindenki lázasan gondolt a délutánra. Az órák végeztével készülődtünk a
Művelődési Házba. Szerencsére a ruhával senkinek sem volt gondja, egyszerűen csak lazán kellet
öltözni és kötelező volt baseball sapkában lenni. Mire mindenki elkészült haja és ruhája
igazításával, már kezdődött is a bál. Szorongva ültünk le megnézni a többi osztály előadását, amikor
egyszer csak mi következtünk. Sajnos a technika ördöge a mi fellépésünkbe is beleszólt, akárcsak a
többi osztályéba: a zenénk eltorzulva indult, majd nem akart szólni. Ekkor már azt hittük, hogy
fáradozásaink hiába valóak voltak, mikor szerencsére teljesen jól megszólalt a mi dalunk. S bár
műsorunkat egy véletlen baleset is követte (amit sokan nem is vettek észre): mi megcsináltuk.
Megkönnyebbülve léptünk le a színpadról, és örültünk annak, hogy óriási tapsot kaptunk.
Az eredmény hirdetésnél pedig megkaptuk a „Legszenzációsabb” osztály címet, ami valósan
tükrözte, hogy a sok munka ára megtérült. Igaz, az akkori 8/B ténylegesen megelőzött minket a
„Legek-legjei”címmel, de ez már nem számított, mi mindent megtettünk s egy biztos: ezt a
farsangot soha nem felejtem el.
Simigh Maja 8.a
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Visszaemlékezés képekben

Badacsony
2009-2010

Zalacsány
2010-2011

Budapest
2011-2012
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Búcsúzóul 8. B
Még friss az élmény….
Már kb. 2013 karácsonyakor elkezdődött a tanakvás, hogy mik is legyünk
farsangkor. Aztán jöttek a jobbnál jobb ötletek, de aztán végül is mindet elvetettük. Majd eljött az az idő, amikor leültünk, hogy akkor most megbeszéljük,
hogy mi lesz, és hogy lesz, megírtuk a „forgatókönyvet” ki is találtunk mindent, de nem mindenkinek tetszett, többek közt Eszter néninek sem. Aztán
volt, hogy azt mondtuk, hogy minket nem érdekel, máskor azt, hogy minket
nem érdekel, ki mit mond, mi meg foglyuk valósítani, amit kitaláltunk. Majd
eljött a farsangi nap előtti csütörtök. /Az aznapi földrajz óra el is ment ezzel./
És akkor döntöttük el, hogy nem is leszünk végül is semmik, nem öltözünk be
semminek! De aztán csodálatos osztályfőnökünk Eszter néni kitalálta, hogy
legyen kacsatánc. Na, hát erre jött a nagy felháborodás az osztályba, hogy: Ezt nem fogjuk csinálni, hiszen
nyolcadikasok vagyunk, meg hát amúgy sem. Aztán még tanakodtunk, meg elkezdett egy pár ember táncolni, hogy népszerűsítse az ötletet. Majd Eszter néni fennhangon kiáltott: „Na, Csizi fiam, gyere táncolni!”
„Na, mondom remek!” Ezután pörögtünk, forogtunk ott, mint az a bizonyos a levegőben, és egyre jobban
megtetszett az ötlet mindenkinek, köztük nekem is. Jó, akkor megvolt, hogy mik leszünk, de már csütörtök
van, és még próbálni kellene, meg ki kellene találni, hogy miben leszünk. Ez mind aznap lezajlott. Majd
eljött a másnap, a farsang napja. Arra a napra maradt, hogy sárga pólóban és gumicsizmában elpróbáljuk a
koreográfiát. Mikor ez megvolt, minden flottul ment, és Eszter nénivel totyogtam jobbra-balra, de legalább
ment a dolog. Majd mindenki elment haza, hogy kicsit összeszedjék magukat, eljött az idő délután 2-t ütött
az óra, és elkezdődött a mulatság. Mi voltunk az utolsók a fellépők közül. Majd szólítja az osztályt Zsófi
néni, mindenkinek a szájából nagyjából ugyanazok hangzottak el Pl.: „Hú de jó lesz, vagy de le fogunk égni!”
Ez legtöbbünket nem érdekelte, majd a több százezresnek tűnő publikum elé járultunk, akik nem voltak maximum 200-an, de hát soknak tűnt. Mindenki elfoglalta a megbeszélt helyét, én belekaroltam Eszter nénibe,
majd elkezdődött a zene. Kb. 3 perc olyan „égés” következett, amit soha nem gondoltunk volna. Főleg akkor, amikor hazaértem és anya megmutatta a videót, amit készített.
Majd a következő hét kedden megbeszéltük, hogy milyen jó volt, meg hogy milyen jókat szórakoztunk.
Végszóként: Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer kacsatáncot fogok járni párszáz ember előtt, főleg
nem Eszter nénivel. Ez februárban volt, most június van, és még mindig bizton állítom, hogy friss az élmény….
Írta: Csizmadia „Csizi” BenCe
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Osztálykirándulás Fadd-Dombori 2013
Az utolsó osztálykirándulásunk Fadd-Domborin volt. Három napot voltunk a Duna kanyarnál faházakban és
nagyon jól szórakozott a nyolcadik évfolyam. Bár a kísérőtanárok nem biztos, hogy ilyen jól szórakoztak
éjszakánként. Az első éjszaka már ment az ablakba ki-be mászkálás. Magam személyesen is benne voltam a
dologban. Amikor eljutottunk a máik faházhoz, éppen elkezdtünk beszélgetni, mikor lépteket hallottunk, és
az „őrszem” mondta, hogy „riadó”. Ekkor mindhárman próbáltunk elbújni, így ketten az ágy alá, egy pedig a
szekrényben bújt el. Csendben meghúztuk magunkat, mikor beléptek az ajtón, és felkapcsolták a villanyt.
Már ekkor elkapott miket a kuncogás. Először még nem vették észre, hogy hol vagyunk, majd mikor meglátták, hogy el van takarva az ágy alja, ekkor ránk szóltak, hogy „KIFELE!” – kimásztunk.
Remegett a lábunk és féltünk, hogy mi fog történni. Mikor megkaptuk a magunkét, visszafutottunk a faházunkba. Nagyon jó éjszaka volt. Azóta Eszter néni pókhálózóknak nevez minket. Másnap éjszaka már nem
mi mentünk, hanem mások jöttek hozzánk. Ebből is lett egy kis balhé. Sőt, aki már rossz volt, azt vitték magukkal, hogy ott aludjon a tanári faházban.
Egy hatalmas emlék maradt a szívünkben erről az osztálykirándulásról. Nagyon jól éreztük magunkat, és
köszönjük a tanáraink türelmét, köszönjük, hogy ilyen szép emlékekkel zártuk az utolsó kirándulásunkat.
Bándi Boglárka 8.b

Összegzés
Nagyon nehéz lesz beilleszkednünk egy másik közösségbe, mert a nyolc év alatt teljesen megszerettük egymást. Egy nagy család vagyunk. Ismerjük egymás szokásait, vicceit, tudjuk, mit szeret és mit nem.
Az órák nagyon izgalmasak szoktak lenni, főleg mikor Joke elkezd énekelni.
Paul és Alex mindig feltalálja magát órákon, amivel mindig felbosszantják a tanárt, és néha Gergőt is
beveszik. Mikor rájuk szólnak, „ők nem csináltak semmit, csendben voltak!”
Patrik nem nagyon szeret tanulni, de ő a legudvariasabb az osztályban.
Bogi szeret csinos lenni, és mindig kiveszi a részét az osztályközösségi munkából.
Csizi az a személy az osztályban, aki mindig kiáll az igazáért, és nem fél a tanárokkal vitába szállni.
Balázskáról senki nem feltételezne rosszat, mert elég csendes, viszont a tejet ki tudja dobni az ablakon.
Attila az, akinek olyan hosszú lábai vannak, hogy a fél sportcsarnokot átugorja vele.
Lacza szeret okoskodni, és futás közben nagyon vicces fejet vág.
Márk imád röhögni, de ha rossz kedve van, jobb, ha nem piszkáljuk.
Az Anita az, aki okos és sokszor szeret sírdogálni.
Dorkát, ha leszidják, ha megdicsérik, ő nevet mindig.
Martina tudja a jogait, és gyakran mondja ezt, miközben veszekszik a tanárral.
Ádi, azaz Songoku szeret disznóvágásról beszélni óra közben.
Virgi imád hisztizni, és ilyenkor széttépni valamit, de tud nagyon aranyosan is viselkedni. Fizikaóra a kedvence.
Laci, aki minden tanárt kiakaszt, szereti leláncolni Csizi biciklijét. Mindenkit így szerettünk, és soha nem
felejtjük el egymást!
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Visszaemlékezés képekben
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DÖK beszámoló

Március 15.

Papírgyűjtés

Tavaszi programok
Húsvéti készülődés

Költészet napja

Tanár diák focimeccs

Gyereknap

Júniusi programok
 Június 6. – Pedagógus nap
 Június 12.. délelőtt – Bolondballagás
 Június 12. este – Szerenád
 Június 13. 1700 – Ballagás
 Június 14. 800 – Tanévzáró ünnepély
 Június 14. 1900 - Bankett
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Nyakunkon a vakáció – Programajánló
Magyar Nemzeti Nagycirkusz

Balatonlellei Vidámpark

Vilivonat

Balatonboglári Kalandpark és Bobpálya

Hajózás
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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

