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ROZMÁN LÁSZLÓ

Minden tanévnyitóra készült válogatásban vannak kötelező elemek, 
melyek nem hagyhatók el. Így gondolni kell az elsősök köszöntésére, 
a nyár elbúcsúztatására, az új várakozások megfogalmazására. Jelen 
összeállításban több korosztálynak ajánlunk verseket, zenéket, hogy 
a hangulat megteremtése sokszínűbb és emlékezetes legyen. A kevés-
bé ismert versek megkeresésével szintén az egyediségre törekszünk. 

„KOPOG MÁR A BARNA DIÓ, VÉGET ÉRT 
A VAKÁCIÓ” – VERSEK, DALOK ÉVNYITÓRA

MŰSOR-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A zenei ajánló akár az osztályok elvo-
nulásához, akár a kicsik megajándé-
kozásához háttérzeneként felhasznál-
ható. Demjén Ferenc Iskolatáska című 
dala bevonuló zene is lehet. A versek 
közül a hosszabbak bontva is mond-
hatók. A válogatás végén csak címmel 
szerepeltetve adunk meg két verset, 
melyek komoly gondolati tartalmat 
is tükröznek. Ezeket mindenképpen 
nyolcadik osztályos tanulókkal mon-
dassuk. A zenék melletti linkek a vi-
lághálós elérhetőséget adják meg jól 
hangzó minőségben. 

Zenei ajánló
Demjén Ferenc: Iskolatáska (http://
www.youtube.com/watch?v =ym T1b-
zk6Ll4); Louis Armstrong: What a 
won der ful world (http://www.youtube.
com/watch? v=  m 5TwT69i1lU); Jakab 
György: Milyen szép a világ (http://
www.youtube.com/watch ?v=Fjj_L-
gKwSc); Israel Kamakawiwo  Ole: 
Somewhere Over � e Rainbow (http://
www.youtube.com/watch?v=cVU8rS
7JKNM&feature=related)

Hárs Ernő
Vége a vakációnak
Kopog már a barna dió, 
véget ért a vakáció. 
Vidám ruhák, fénylő szemek, 
gyülekező gyereksereg. 
Mint a fecskék messze délre, 
készülnek az új tanévre. 
Villanydrótjuk iskolapad, 
kedvük alatt majd leszakad. 
Fiú, leány cseveg, csipog, 
csupa emlék, csupa titok. 
Patak vize, erdő zöldje 
zsong szavukkal körbe-körbe. 
Hozzá annyi napfény vakít, 

elég lesz az új tavaszig, 
hogy se szél, se fagyos utak 
ne lopják el mosolyukat, 
s mindegyikük bátran szálljon 
át a betű-óceánon.

Kálnay Adél 
Köszöntő
A nyár, a nyár, az elrepült, 
a villanydrótra fecske ült, 
készül már lassan messzire, 
talán a világ végire. 
Szállnak a napok, mint a szél, 
kerengve hull már pár levél, 
nekem is mindjárt menni kell, 
nem cserélnék most senkivel! 
Táskámban könyvek, füzetek, 
vár rám egy pad és sok gyerek, 
számok, betűk és dallamok... 
Szervusz! Iskola! Itt vagyok! 

Szinetár György 
Szeptemberi csengetés
Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és házsorok között,
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.

Az osztály újra összegyűlt,
– a napsütötte sok gyerek –,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
ki erre járt, ki arra volt,
a sok emlék szinte dalolt.
Szép volt a Nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás,
ott rezdül a hangjukba’ még
a nagy élmény: a nyaralás.
Ízelgetik a tegnapot,
a sok jót, mit a nyár adott.
Csipognak, mint a madarak,

zsibong tőlük a tanterem.
De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
és megkezdődik a tanév.

Szabó Ildikó: Elsős leszek
Tavaly lettem hatéves,
Ez a hetedik,
Iskolás leszek, mire
Ez is letelik.
Mit fogok ott csinálni,
Előre tudom,
Aranyos kis mackómat
Táskámba dugom.
Hogyha anyu hiányzik,
Megsimogatom,
Gombszemében eltűnik
Minden bánatom.
És, ha ott van, el nem hagy
a jó szerencsém,
Megsúgja ha nem tudnám
Néha a leckém.
Az iskolát kijárja
Velem majd ő is,
És remélem emlékszik
Rám, ha felnőtt is…!

Gyurkovics Tibor 
Iskola-nyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?
A takács, a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!
Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.
Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
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hogyan írja le az ú-t,
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ő-k, az ű-k,
mint a fényes köszörűk.
Itt kezdte a hóember,
jaj, de szép a december!
itt sütötte meg a pék
a legelső kenyerét,
itt tanulta meg a csősz,
mikor sárgul meg az ősz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
é-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!
Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

Szalai Borbála 
Legyen öröm a tanulás!
Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek…
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás!

Tasnády Varga Éva 
Szól a csengő
(részletek)
Szól a csengő, tiszta hangon,
Gyertek, gyertek, gyerekek!
Vár a pad, és vár a tábla,

táskát tartson kezetek!
Szép a táska, bőre sárga,
benne a sok könyv, füzet,
sarokban a cserépkályha,
télen ad majd jó tüzet.
Szól a csengő, gyertek, gyertek!
Jöjjetek kicsik, nagyok!
Iskolánknak kapujából,
még egy nagyot kongatok.  

– A toll, a ceruza
megvan-e anyuka?
– A táska vár, a táska kész,
indulhatunk már kis vitéz.
Ezt anya mondja s mosolyog,
s mosolyognak a házsorok,
az utca és az utcakő,
s Jani lábán az új cipő!
És mosolyog az iskola,
Janira fénylik mosolya.
Ablakszeme oly ragyogó
S hívogat, mint a nyári tó!  

Deák Tóth Ágoston 
Az iskolapadban
Megvallom, kicsit félek.
A székek, a padok oly nagyok.
És nincs itt az óvónéni
és nagyon egyedül vagyok.

És szipognék, ha mernék, 
de mintha hallanám,
– a fér° ember nem nyavalyog –
így mondja az apukám.

Tán igaza van, mert látom
mellettem Dorka is szepeg

és adok neki egy fél csokit
hátha kicsit rám nevet.

Már mesél a tanító néni
útra kelünk, úgy haladunk
a számok, betűk országútján
már nem magunk vagyunk.

Betű lesz a girbegurba vonal
a szótagolásból mese
és elfeledem az óvodát már
és nem hiányzik semmise.

A Dorkának szép kék szeme van,
tegnap adott egy túrórudit
én pedig, mikor nem ° gyelt, hát
gyorsan adtam egy puszit…

Úgy tett, mintha haragudna,
de tanító néni már mesélt, 
és elfeledte, hogy haragszik,
együtt hallgattunk mesét
a sárkányról és királylányról,
a mesés óperenciáról
ahol a csillagszemű juhász
oly szépen furulyáz, 
és száz válogatott
cigánylegény hegedül…
Azt hiszem, elaludtam, mert
érzem, hogy a kis Bicebóca
és Móra Ferkó 
Dorka mellé, és mellém 
az iskolapadba beül. 

További versajánló
Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa
Illyés Gyula: Haza, a magasban


