
SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 

Versek: 

Németh Márk: A Gyakorló  (7.b) 

Szeptember elején 

a  belváros közepén, 

gyülekezik sok gyerek, 

új tanévet kezdenek. 

 

Épülete, mely sárga, régi 

a dicső múltat idézi. 

Felújított tantermek, 

boldog tanár és gyerek! 

 

Vastag, nagy ajtaja, 

utcára néző ablaka, 

csodaszép az udvara, 

ilyen a gyakorlóiskola. 

 

Számos gyerek jár ide,  

vidáman megyünk tesire. 

Kémia, fizika, matek, biosz, 

sok gyereket megkínoz. 

 

Fene a sok tantárgyat 

alig bírjuk el a táskánkat. 

Mégis boldog a csapat, 

mert sok program közt válogat. 

 

Tanév csúcsa nem más, 

mint az osztálykirándulás! 

Utána nincs több felelet, doga 

a nyárra búcsúzik az iskola.  



Wágner Petra: Hogy is volt…. (7.b) 

 

1894 az első ilyen év, 

Amikor itt a krétatáblát ért. 

Szép új falak, táblák, könyvek, 

A diákok is csak úgy jöttek. 

 

Első tanár Kálmán bácsi 

Szeretett katedrán állni, 

Szorgalommal, tehetséggel 

Diákokat képzett hittel. 

 

Kezei közt a sok elme 

Gyakorlósként lett emelve, 

Sok tanító itt született, 

Itt kapta meg a tanári hitet. 

 

Öveges – ként Ő már tudta 

és szerintem őszintén vallotta, 

Nincsen nagyobb dolog annál, 

Mit mikor gyermeknek tudást adtál. 

  



Pénzes Ádám: Iskolám, a Gyakorló (5.a) 

Iskolám a Gyakorló, 

ide járni nagyon jó. 

Szép lett terme, udvara, 

s van nasi automata. 

 

Kinga néni az igazgató, 

van sok tanár és kistanító. 

Anikó néni tanítja a törit, 

őskort, ókort és a többit. 

 

Angol órán kínai néni. 

Miről beszél? Senki sem érti. 

Krisztina néni és a német, 

„Tüncike! Hát nem érted?!” 

 

Ének órán Laci bácsi, 

dalokat tanít, meg kottázni. 

Nem nehéz a nyelvtan ám. 

Vera néni jó tanár! 

 

Mi van még itt, Úh, a matek! 

Egyes lett a doga. Remek. 

Végre jön a tesi óra, 

erre vártunk reggel óta. 

 

Felelés, meg dolgozat, 

a tanár minket mér’ szivat? 

Naplóban csak gyűlnek a jegyek, 

ezért melózik ez a sok gyerek. 

  



Olvasunk és számolunk. 

Tudással telik az agyunk. 

Tanulni kell, oké, értem. 

De mikor lesz már vége az évnek? 

  



Milbik Csongor: Az én iskolám (7.a) 

Az én iskolám a tanuláshelye 

Odafigyel a sok diák, míg meg nem fájdul a feje. 

Bizony van, hogy nehéz nekünk. 

Vár a munka! Nem pihenünk! 

Dolgozatok nyakra – főre, 

Úgy várunk a kicsengőre! 

Matek órán tömik fejünk. 

Felelés lesz! Ó, jaj nekünk! 

De megnyugszik fiú és lány 

Ha jó lesz a bizonyítvány. 

  



Fodor Nóra, Szalai Noémi: Iskolánk, a gyakorló (8.b) 

Életünk a gyakorlóba’ 

Számos program névadója. 

Sokszínűség, ész és móka, 

Tanáraink leírója. 

 

Ha belépsz hozzánk, tudás vár, 

Sok kis diák szava száll. 

A terembe betérve, 

Nincs gyerek, ki henyélne. 

 

Első osztálytól nyolcadikig, 

Arcok száza mutatkozik. 

Sok érdekes egyéniség, 

Így – úgy – amúgy, mindenhogy szép. 

 

Szeptember elején, 

Sok ismeretlen arc tárul eléd. 

Bizonytalanok és félénkek, 

Nincs helye itt kétségnek. 

 

Új barátokra lelnek, 

Az udvaron esnek—kelnek. 

Kistanítók vigyáznak rájuk, 

Boldogan telik tanórájuk. 

 

Felső tagozatba lépve, 

Más tanárok kerülnek a képbe. 

Nehezebb lesz az élet, 

De ez se tántorítson el téged! 

  



Becsúszhat pár rossz jegy, 

Viszont mellé ötös is kerülhet. 

Ősz közepén se lustálkodj, 

Gyűjts papírt, jó lesz, meglátod! 

 

Ha az osztályoddal a legjobbak vagytok, 

A vándorkupát is megkaphatjátok. 

Számos ünnep és világnap, 

Hagyományt őriz iskolánkban. 

 

Mókás például a zene világnapja, 

Táncolunk együtt dalra fakadva. 

Beköszönt a tél, 

Egy –két jótett belefér. 

 

Ajándékozás és angyaldoboz 

Számunkra gondot nem okoz. 

 

Elékezett a január, 

De a tanulás meg nem áll. 

Félévzárás és bizik, 

Jó is, rossz is mutatkozik. 

 

Februárnak elején 

Jöhet a farsangi rendezvény. 

Alsó, felső külön utak, 

Ki jelmezben, ki nélküle mulat. 

 

Márciusban óvod a vizet, 

Így a suli kevesebbet fizet. 

Áprilisban van egy lazább hét. 

Jeles neve: gyakorlós Hét. 

  



A hónap vége felé, 

Közeleg egy esemény. 

A Föld világnapja alkalmából, 

Gyűjts szelektívet, ültess virágot! 

 

Megérkezett a május, 

Belső vizsga hátán oly bájos.. 

Sokat tanultunk az elmúlt időben, 

Megérdemeljük a pihenést bőven. 

 

A kirándulás pazar buli, 

Ilyenkor kimarad a suli. 

A 8. osztály elballag, 

Új helyen kezd, tiszta lappal. 

 

Az iskolánk klassz, ez nem vitás 

Tárt karokkal mindig visszavár. 

Sosem feledem a suli mottóját 

Elszavalom, most láss csodát: 

 

„Aki egyszer gyakorlós volt, mindig az marad, 

mert a szívünk , a szívünk arany!” 


