Kovács Edina 5.a
Mese

Mondok néked szép mesét.
Tündérekről, varázslásról.
S mikor lehunyod kis szemed,
Rögvest elalszol, és csodákról álmodol.

A mese hullámain
Úszkál egy kis falevél.
Van néki ezernyi története,
Minden szépet elmesél.

Álmodban pillangóként
Repülsz Tündérországba,
Onnan egy rétre,
Virágról, virágra.

Sétálsz az égen,
Bukfencezel a szélben,
És táncolsz a Nap gyönyörű
Fényében.

Papp Máté 7.a
Jó ez így?

Látom, most is a telefont nyomkodod,
Szavamat tán meg sem hallgatod.
Látom, nem is érdekel a versem,
Csak az elküldött SMS-em.
Édesanyád meghallgat, véd, eltakar,
Nem a facebookot nyomja untalanA gyerek már nem csokiért, cukorért sír,
Hanem a legújabb telefonért.
A divat is más lett, mint eddig,
De nem mondanám, hogy kövesd mindig.
Már az egyediség elillan,
De a tömegstílus bevillan.

Varga Melinda 7.a
Szerelemre várva

Alkonyuló úton járva,
Kettesben egymásra várva,
Száz meg száz esztendeig, érted
Várok tán egy egész évet.
Hogy mikor eljössz vélem,
Egy pár lehessünk egész télen
Mint két hattyú táncot lejtve,
Úgy táncoljunk mi is rejtve.

De ha téged meg nem kaphatlak,
Életem romokban maradhat.
Mely csók egykor édes, mézes,
Most lomha, keserű és vészes.
Máskor mosollyal nézel rám,
Most mintha csak szellem lennék tán.
Futok utánad, ám hiába,
Nem élhetek ebbe` a hibába`.

Gulyás Gréta 3.a
Az én macskám

Az én macskám sziámi
Nagyon szeret játszani.
Hazaérek délutánra,
Ráugrik a kistáskámra.
Adok neki enni,
Mert igen szeret
falatozni.
Le akarom fogyasztani
De nem akar szót fogadni.
Odabújik minden este,
Együtt járunk kosármeccsre.
Vicceskedik minden nap,
Elűzi a gondomat.

Szabó Dorottya7.a
Életem
Ülök, nézek, hallgatok
és gondolkodok
Azon, hogy ez így jó,
vagy csak én vagyok bolond?
Jó lenne nekem egy társ,
aki szeret, felnéz rám.
Ki szereti a butaságom,
s elkísér a síromig.
A túlvilágon együtt
hallgatunk és nézünk.
Figyeljük a többi
embert, ki bőg, sír,
mert egyedül van,
nem kísérte senki.
Csak várt az igazira,
de nem volt elég türelmes.
De én boldog leszek,
most csak ez a lényeg.

Böröcz Lilian 7.a
Csend és nyugalom
Szeresd a csendet,
Mert nyugalmat nyerhetsz.
Próbáld ki egyszer,

Megéri kétszer.

Csend a fejedben,
Nyugalom körötted.
Örülj amíg van,
Mert elvehetik hamar.

Igyál egy teát,
Takarózz, ne fázz.
Nézzél egy filmet,
Olvass egy könyvet.

Kiss Péter László 4.b
Anya
Legelső perctől
Szeretettel nevelsz,
Ez az, amit a gyermek
soha nem felejt el.
Látod, anya gondoskodó,
vigyáz mindig ránk,
tiszta legyen arcunk, kezünk
s persze a ruhánk.
Jóság és szeretet minden kincse.
Ó, szép és gondos anyai szív.
Nagyszerű és nemes minden kincse,
Ó, anya, a szeretet hív.

Tudom, hogy mindig mellettem vagy,
S óvó tekinteted soha el nem hagy.

Bobnár Zsófia 2.b
Almaág
Alma, alma, almaág,
Ágon finom alma vár.
Megrúgom az almafát,
Leesik az alma.
Finom alma megeszlek!
Hamm!

Pavlóczki Antónia Kata
A tavasz

Lágy szellő, szép zöld fű
Viruló virágok.
Milyen évszak lehet ez?
Hát csak a tavasz!
Tavasz, tavasz!
A legszebb évszak!
Nárcisz, jácint sorban nyílnak.
Madár csiripel, nyuszi ugrik,
jön a húsvét, kölni hullik.

