
Szeretet 

Jónás Patrícia: Ne menj el!  

A végsőkig kitartok melletted, 

Nem adom fel, hisz te vagy a mindenem. 

Életemet adnám érted, mert szeretlek,  

Maradj babám, maradj még velem. 

Egy mese, amiben nagy szerepet tölt be a szeretet 

szó. 

Micimackó: 

Ez a mese tükrözi legjobban a szeretetet, hiszen az 

5 barát egymást segíti, melyekhez hozzácsatolódik 

egy kenguru anya és picinye, illetve az 

emberbarátjuk: Róbert Gida. Ha szükségük van 

egymásra segítenek egymáson, játszanak, jól érzik 

magukat, szeretik egymást. Ők így együtt a legjobb 

barátok, akik megtanítanak, hogy barátokra mindig 

szükség van, hogy boldog legyél. Hiszen a barátság a 

szeretet egyik kulcsa. 

Jónás Patrícia: A szeretet nagy kincs! 

Szeretni valakit az boldoggá tesz, 

De közben félsz is hogy elveszíted. 

A nagy aggódás és szeretet romba dönti az életed, 

Félsz, hogy elveszítheted a családod és szeretteidet. 

Az érzés mikor melletted vannak a családban, 

Semmivel se helyettesíthető e világban. 

Jónás Patrícia: Amíg az eszemet tudom 

Te kis huncut oly kedves vagy velem, 

Szemeim elámulnak, és már beléd szerettem. 

Nem értem miért van ez így velem, 

De míg az eszemet tudom, addig szeretlek. 

 



Szápári költő: Hegedűs Jakab 

Te vagy az a csillag: 

Te vagy az a csillag, mely mindig ragyog nékem. 

Tenélküled tudom nem érdemes élnem. 

Ragyogsz éjjel, nappal, utat mutatsz nékem. 

Hogyha bánatom van, te vigasztalsz engem. 

 

Jóságos a lelked, mosolygós az arcod. 

Simogat a kezed, oly édes a hangod. 

Temelletted élni gyönyörű szép álom. 

Te vagy minden kincsem ezen a világon. 

Amikor én megláttalak… 

Amikor én megláttalak először Téged, 

Azt a helyet nem felejtem ameddig csak élek. 

Szőke hajad, fénylő szemed, arcod mosolygása, 

Az énnékem, lelkemnek édes mennyországa. 

 

Helyet adtam a szívemben, maradjál is benne, 

Az életem nálad nélkül oly keveset érne. 

Te vagy az én imádságom minden reggel, este,  

A Te neved, édes neved a legszentebb benne. 

Bakonycsernyei költő: Simek Valéria 

Ifjú pár 

Boldogság suttog egy ifjú párban. 

Lehullanak a fűbe, várják őket apró virágok, 

csípőjüknél gólyahír, gyökér. 



Szemükben hold ragyog, lüktető erek tolják ki a szájukból a szót, az éjt zihálót.  

Már úsznak is az elragadtatás vizén, ahol a késő fény mossa az eget, s a némaság szeli át 

lábuknál a hegyet. 

Szavaid 

A szó a szádból eleven forrásként patakzott. 

Könny csillant dióbarna szemedben, magány lakott szívedben, és a reménytelenség 

elgyengített. 

Kérés volt pillantásodban. 

A csend szabadsága és a szabadság csendje. 

Ez már csak ajándék idő – mondtad.  

 

Az iskolai élet 

 

   Az iskola nehéz, ezt minden diák tudja. Főleg akkor, ha nem tanulsz semmit és lusta vagy. Az 

órák minden iskolában lassan telnek el, és csak akkor jók, ha az adott tanár nem írat 

dolgozatot vagy nem feleltet senkit. Minden pedagógus másképp tanítja a gyerekeket. Van, 

aki szigorú, és aki kevésbé szigorú. Az osztálytársak közötti viszonyok eléggé megoszlanak, és 

többször vannak konfliktusok, amikor senki se ért egyet a másikkal. Az iskola fontos mivel, itt 

sajátítom el az alaptudást, az itt tanult dolgokkal sokkal többre vihetem az életben. Ha ez 

nem így lenne, elképzelhetetlen lenne egy rendes munkát találni, és az életben boldogulni.     

Az iskolánkat nemrég újították fel, új ablakokat 

szereltek be, és új színt is kapott, és nemrég 

gyarapodott új padokkal. A sportot kedvelők 

számára is rendelkezésre áll a tornatermünk és 

a kinti beton pálya. Ha az idő engedi, mi is kint 

tornázunk a testnevelés órán. A tanárok jól 

képzettek, igyekeznek minél több új dolgot 

megtanítani nekünk.     Nagyon sok szép emlék 

köt ide, és remélem, ha majd jó pár év múlva 

visszalátogatok az iskolámba, a tanáraim 

örömmel fognak fogadni. Bár sokszor nem 

akarok reggel iskolába menni, most fájó szívvel 

gondolok arra, hogy már nem sokáig élvezhetem iskolám melegét. Tulajdonképpen itt 

találkoztam a legjobb barátaimmal, itt alakultak az első barátságok, amik remélem, egy életre 

szólnak. Nyolc év alatt az iskola nagyon a szívemhez nőtt, és júniusban nehéz lesz itt hagyni 

mindezt.  



 

10 idézet az iskoláról: 

 

Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei a fára 

mászáshoz, abban a hitben élheti le az egész életét, hogy hülye. (Albert Einstein (?)  

 

Az iskola abnormális hely, ami abból is látszik, hogy ott az kérdez, aki tudja a választ, és annak 

kell válaszolnia, aki nem tudja. (Karácsony Sándor) 

 

A jó iskola kérdése nem az, hogy lássuk, mit nem tudsz, hanem, hogy “mit tudsz”, a te sajátos 

képességeid (és az intelligenciák legalább nyolcféle formája) szerint. (Vekerdy Tamás)  

 

Egy bölcs mondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Hasonlóképpen egy 

gentleman nem a társaságnak, hanem önmagának borotválkozik. (Rejtő Jenő)  

 

Iskola nélkül vakáció sem lenne. (Janne Teller)  

 

Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká 

tegye. (Örkény István) 

 

– Nézzék! Közöttünk a különböző felfogás a különbség. Ha az én órámon két gyerek hangosan 

felröhög, én örülök, hogy jól érzik magukat. Maguk pedig azt gondolják, hogy 

fegyelmezetlenek. Ez a nagy különbség. 

 – Honnét tudom, hogy nem rajtam nevetnek? 

 – Kérem szépen, a paranoiát nem az iskolában kell gyógyítani, hanem az elmeosztályon. 

(Popper Péter) 

 

Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem 

hiszem, hogy egy iskola versenyistálló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít, az 

individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét 

alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket. (Böjte Csaba)  

 

Legyen bármilyen elviselhetetlen az iskola, mindenki a kizárástól retteg a legjobban. (Isamu 

Fukui) 

 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. (Szent-Györgyi Albert) 

 

Megkérdeztük Izabella nénit, hogy ő mit gondol a szeretetről: 

„Az öleléssel a puszival lehet átadni a szeretet és a szeretetet  úgy lehet kimutatni, hogy 
foglalkozunk a másikkal’’ – mondta.  

 



Néhány szeretettel kapcsolatos film: 

A szív bajnokai 

Michael Oher fekete bőrű, hajléktalan diák élete gyökeresen megváltozik, mikor Leigh Anne 

(Sandra Bullock) felkarolja és befogadja Őt családja közé. Michaelről zárkózottsága ellenére 

kiderül, hogy remek focista, s a család mindent elkövet, hogy a jobb élet  reményében még 

akár örökbe is fogadják. Az önzetlen, anyai szeretetről szóló film, mindenki számára 

tanulságos lehet.  

 

Édes november 

Nelson Moss, egy tipikus munkamániás üzletember, aki a 

karrierjének szenteli az életét. A sors összehozza Sara-val, aki 

miatta bukik meg az autóvezetői vizsgáján. Sara, egészen más, 

mint azok a nők, akikkel eddig dolga volt. A lány csipkelődő 

stílusa egyszerre vonzza és taszítja a férfit. Sara felkínálja neki, 

hogy töltsön vele egy hónapot és megváltozik az élete. A férfi 

először nemet mond, de miután kirúgják állásából és a 

barátnője is dobja meggondolja magát. A 

novemberből pár napot együtt töltve mindketten 

szerelembe esnek. Nelson megkéri Sara kezét, de 

visszautasítást kap. Később kiderül, az egyetlen ok, 

amiért Sara segít másokon, mivel már nincs sok 

ideje hátra... 

 

Feltétel nélküli szeretet 

Samantha boldog házasságban él. Ám az idilli 

pillanatok nem tartanak örökké. Egyik nap a férje 

meghal egy értelmetlen erőszakos tett következtében. Samantha 

elveszíti a hitét és nem látja a jövőt. Kis idő 

után összefut gyermekkori barátjával, akit régen 

nem látott: Joe-val. Ahogy Sam egyre több időt 

tölt Joe-val és a körülötte élő szegény 

gyermekekkel, akikkel foglalkozik, ráébred, 

hogy nem számítanak az életkörülmények, Isten 

szeretete mindig eljut hozzánk és soha nem 

vagyunk egyedül. 

 

  



A szeretet szimfóniája 

A fiatal ír gitáros egy nap találkozik egy csellistával New Yorkban. A találkozásból egy 

gyermek fogan, August Rush, ám a fiú árvaként nő fel. A különleges zenei tehetséggel 

megáldott gyermek tehetségét arra használja fel, hogy megkeresse szüleit. Egy nap, egy 

idegen Wizard nevű férfiban lel segítségre, így együtt indulnak útjukra… 

 

Aranyköpések 

Vannak olyan dolgok, amikor az órán másfelé megy az adott téma, és más féle dolog jön ki 

abból, mint amire számítottunk. Ilyen volt például Andi néni UBS kábele az USB helyett.  

Vagy akár egy párbeszéd: 

- Tuti tanultátok kémiából! 

- Szerintem se! 

És amikor a testnevelés tanár nem tud mit kezdeni velünk: 

- Akkora tuskó vagy fiam, hogy még az erdőben sincs ekkora. 

Irodalom órán pedig József Attila anorexiás volt, és balettozott.  

 

 

 

 

Viccek: 

- Miért beteg a kispárna? 

- Mert huzatot kapott. 

 

- Hogy lehet könnyen nyulat fogni? 

- Ásni kell egy gödröt, bele kell ülni, és utánozni a répa hangját. 

 

- Érdekes. Az ön arcát mintha már láttam volna valahol. 

- Nincs ebben semmi különös. Mindig ezt viselem. 

 

Pénz beszél.. azt mondja viszlát! 

 

Ha éhes vagy nyaljál sót, attól majd szomjas leszel. 

 

- Mi az: 50 tonna és csipog? 

- 2 db 25 tonnás veréb. 

 

- Melyik állatnak a legvidámabb a neve? 

- A juhé! 

 

Mi a különbség a morbid vicc és a rossz vicc között? 

??? 

Rossz vicc: 5 gyerek 1 kukában 

Morbid vicc: 1 gyerek 5 kukában 

 


