
3-4. osztályosok versei 

2017/2018. 
 

Temesi Flóra: A csók pillanatai 

 

Néha érzem, hogy nem bírom ki, 

De ezt el már csak Ő dönti. 

Ezernyi érzés tombol bennem, 

Jó lenne, ha elmondaná nekem, 

Hogy Ő mit érez irántam. 

Mert amit neki mondtam, 

Még meg nem bántam. 

Most már tudom, szárnyalok, 

A boldogság csodáiban vándorlok. 

Tudom, hogy hamarosan egy a szívünk, 

S ha ő is tudja, nemsokára együtt repülünk. 

De amikor ajkamat nézi ki célpontnak, 

Talán én tűnök a legboldogabbnak. 

S mikor száj a szájhoz ér 

És a rúzs csillog, mint a piros vér, 

Először minden lány megrémül, 

Azután a szemükbe mosoly ül. 

Boldogok lesznek mind, 

De csak a csók fejeződik be itt. 

Mert még majd halad az élet, 

És nincs vége a pár szerelmének. 

 

4. osztályos tanuló 

Tata, Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye 

 

 

Szabó Botond Péter: Steve élete 

 

Voltan én már  

mindenhol, 

Nem tudod te felfogni, 

de elmondom 

hol voltam, csuhéj! 

 

Levegőben, repülőben, 

autóban, gyárban, zacskóban. 

Igen ám, zacskóban, abban a zacskóban 

volt a legszűkösebb, legkényelmetlenebb, 

legrosszabb élmény. 

 

De egy-két hét múlva felriadtam, 

láttam embert a Coop-ban. 

Eljött az automatához, 

én kijöttem a zacskóból. 

Rám nézett egy gyerek, 

és meglátta az életemet. 

Kalandoztam LEGO-kkal, 

de másmilyen LEGO – k 

Volt ott vasember, 

volt ottan kalóz… 

 

3. osztályos tanuló  

Környe, Kisfaludy Mihály Általános Iskola  

 

Pfiszterer Éva: A pad 

 

Itt van az én padom, 

ez az én íróasztalom, 

rajta van a könyvem, 

könyvemen a füzetem. 

 

Füzetemen tolltartóm, 

tolltartómban ceruza, 

a tollam meg nagyon buta, 

de a tolltartóm is ostoba! 

  

Ez az én padom, benne 

rendet soha nem tartok, 

pedig azt mindig akarom, 

és ezér’ ezt mindig eltakarom. 

 

3. osztályos tanuló  

Környe, Kisfaludy Mihály Általános Iskola  

 

 

Pfiszterer Éva: Kis Teréz 

 

Az alvás mindig nehéz, 

főleg, ha nálunk van a kis Teréz, 

mert a kis Teréz nagyon merész, 

ez az oka annak, hogy nehéz az evés (is)! 

 

Kis Teréz kedvenc étele az ananász, 

az ananászfára nehogy felmássz! 

Kis Teréz is felmászott, s rögtön nagyot kiáltott! 

Segítség! Áú, de nagyon fáj a kezem! 

 

Jaj, ez nagyon kellemetlen! 

Többet én ide fel nem mászom! 

Sőt, remélem még az ananászt is messze elkerülhetem! 

Többé ananászt sem eszem! 

 

Így volt nálunk a kis Teréz 

és kis Teréz szerint az alvás még mindig nagyon nehéz. 

 

3. osztályos tanuló  

Környe, Kisfaludy Mihály Általános Iskola  

 

 

Nagy Blanka: Virágok 

 

Virágok, virágok ti nagyon illatosak… 

megszagolom, és orromat elkábítja a finom illat. 

Ősszel, télen elhervadnak,  

s a szirmok, földre hullanak… 

 

2. osztályos tanuló 

Tata, Talentum Iskola 

 

 



Kisabonyi Lili: Zenetanulás 

 

Egyik nap megtetszett a zongoraszó, 

jobban, mint az orgonaszó, 

elkezdtem a gyakorlást, 

hanyagoltam a gyaloglást. 

 

megtanultam sok dalt, 

a zene hangját, halld, 

sokáig kell tanulni, 

s nem szabad ennek elmúlni. 

 

Ezt még szeretném sokáig így csinálni, 

és nem kéne mást kívánni, 

ezzel örömet szerezzek másoknak, 

ajánlom ezt fiúknak és lányoknak. 

 

4. osztályos tanuló 

SKKÁI Dági tagiskolája 

 

 

Rózsa Zoltán: A Gerecse 

 

A Dunántúli-középhegység egyik része, 

Tatabánya fölött néz az égre. 

A város fölé csak úgy magasodik, 

mint egy védő bástya, uralkodik. 

 

Persze nála vannak magasabb hegyek, 

Nekem Ő a legszebb. 

Gyönyörű a kilátás a város minden pontjára, 

még a tatai tavakra is ellátni szép időben. 

 

A Turulmadár kitárja szárnyait, olyan mintha  

védené a város különböző pontjait. 

Szelim-barlang tatárjárási emlékmű. 

Hét falu népet füstöltek itt ki. 

 

Szeretek a hegyen sétálni, hallgatni a csendet. 

Persze ez a csend csodás, hiszen ha nagyon 

figyelek, benne van a növények, állatok suttogása 

a bokrok, fák, kövek tövében meglapulva. 

 

Itt nincsenek ragadozó nagy vadállatok, 

csak őzek, vaddisznók, rókák, madarak és 

kisebb állatok,-így még barátságosabb is. 

Gyönyörű virágokat látni mindenfelé, 

s a hangyabolyok is tornyosulnak felfelé. 

 

Szép ez a táj, nekem a legszebb, 

mert itt születtem, és itt is élek. 

Szeretnék a hegyen lakni, mert ha lenéznék a 

városra, sok boldog embert látnék, amint 

felnéznek a mi büszke Gerecse hegyünkre. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

Rózsa Zoltán: Az én Mindenkim 

 

Heten vannak, mint a gonoszok, 

Nem gonoszok, csak plüssállatok. 

Már születésem óta velem vannak, 

Soha el nem maradnak. 

 

Még az óvodába is elvittem őket, 

mert nagyon szeretem mindegyikőjüket! 

A hátizsákomba költöztek be, 

s kint vártak mindig az öltözőben. 

 

Szöcske, a lovacska színe világosbarna, 

a szöcskéről kapta a nevét. 

A majom neve Makita, 

kinek hosszú lába-karja. 

 

Tódor, az oroszlán, ikerpárja Frici, a tigris 

állandóan velem alszik. 

Brumi, a tentemaci, ő is az  

ikrekhez társul, esténként aludni. 

 

Haspók, a medve, Makita barátja, 

előkelően közéjük áll a Szürke Szamár. 

Nagyon szeretem őket, mert én is  

szeretetet kapok tőlük. 

 

A többieket is nagyon szeretem, ők is 

állandóan itt vannak mellettem. 

Szeretem nézni, amikor a mosógépben élvezik 

a jakuzzit! Amikor száradnak a kötélen, 

csak úgy nyelik a sok meleg napsugarat. 

 

Ha bánt valami, magamhoz ölelem a  

kedves társaságot, s szívemet ilyenkor  

elönti egy furcsa melegség a SZERETET. 

Ilyen melegséget kívánok Mindenkinek! 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

Rózsa Zoltán: A csend 

 

A csendnek többféle fajtája van, 

csak más és más az értelme. 

Van kötelező csend, ez nem jó, 

Ez tiltás, harag-durva, érzelem nélküli. 

 

Boldogság csendje, látni a szemekből a  

csillogást, én így szeretem a Nagymamámat. 

Nem kell mondani semmit, csak csendben  

ránézni, s az ő szeme is csillog rám. 

 

A fájdalom csendje, a halál. 

Nem kell megszólalni, a csendet nem szabad 

megzavarni, csak a szívünkben kell érezni a 

fájdalom csendjét. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 



Szabó Salóme: Az én kutyám 

 

Van egy kutyám, 

szeretem. 

Legjobb barátom Ő 

nekem. 

Örül, mikor megjövök, 

nagy lesz, mire  

felnövök. 

 

Az én kutyám  

Szotyika, 

kajla barna macika. 

sok mosolyt ad ő  

nekem, 

ezért nagyon szeretem. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Czukor Alexandra: Az én családom 

 

Az én nővérem nem verekszik, 

nem üt, nem rúg, és a csokit 

két egyenlő részre osztja. 

Az én nővéremnek többet érek, 

mint ahány homokszem van a földön. 

 

Az én anyukám szeret, mindig 

foglalkozik velem, 

s ha morcos vagyok, mosolyt 

tud csalni az arcomra. 

A mi anyukánk megadja, mi jó 

nekünk, és mi tiszta szívből 

szeretjük. 

 

Apu nyakából látszik a kerület.  

Nem kell távcső, se csodaszemüveg. 

Apu, ha letesz, egészen szokatlan. 

Nagy lesz a járda, és nagy lesz a postás. 

Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, 

de mégis vegyen a nyakába! 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Nagy Villő: Virágok 

 

Szép virágok mind egy kertben, 

Szép kis kertben pompázunk, 

S több színben vagyunk virágok, 

Illatunk betölti az egész világot. 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola  

 

 

 

Fóthi Mia: Világ 

 

Mit akar a kecske? 

Szállni, mint a fecske. 

 

Hegyre-völgyre szellő, 

leesett a kendő 

 

Vízen megy a kajak, 

Alatta a halak 

 

Mezőn van a nyuszi , 

lelövi a nyuszi. 

 

3. osztályos tanuló 

Környe, Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI 

 

 

Karácsony Gergely: A színek 

 

Színek, színek, 

Kicsi rímek, 

Lehet kék, lehet zöld, 

Mint a szép Föld. 

 

Zöld a fű, 

Kék az ég, 

Fehér hó, 

Jaj de jó! 

 

A szivárvány is csupa szín, 

Piros, narancs, sárga, 

Zöld, kék, lila, rózsaszín, 

És ezek árnya. 

 

Színes színek, 

Jaj de szépek, 

Világos, sötét, fehér fekete, 

Minden embernek van kedvence. 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola,  

 

 

Csernai Lili: Tavasz 
 

Itt a tavasz, itt a reggel, 

ébredezik állat, ember. 

Tarka lepkék messze szállnak, 

zümmögő méhek ide-oda járnak. 

 

Már nyílik az ibolya, 

és a szép, illatos viola. 

Eljött a gólya, fecske, 

s újra kint legel a kecske. 

 

4. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola,  

 

 



Csernai Tibor: Hentesvers 
 

Volt egyszer egy hentes, 

úgy hívták, hogy Elek, 

nem volt túl kedves, 

de tőle disznót vehetsz. 

 

Perzselte a disznót, 

Perzselte ezerrel, 

hentes módon kereste a pénzt, 

éppen ezret. 

 

Szelte a sonkát, 

kolbászt vett hetet, 

beletelt egy óra, 

míg felszelte a belet. 

 

Jött hozzá egy ember, 

kért egy szeletet, 

s megette egy késsel 

a vereshús negyedét. 

 

4. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola  

 

 

Cserani Tibor: Kockulás 

 

Néha szoktam kockulni, 

na jó, nem néha, gyakran. 

Sok játékost irigylek, 

mert unusoljuk hatvan. 

 

Mióta megvan a TF2, 

csak azzal játszok, 

el se tudom képzelni, 

hogy valaha leállok. 

 

Na jó, az előbb hazudtam, 

néha-néha leállok, 

de ne higgyétek, hogy akkor mást csinálok, 

mivel akkor is csak egyet gyorsan kajálok. 

 

Utána már megyek is vissza a gépemhez, 

mivel már csak egy ref kell a sikeres trademhez. 

Oda is adom az utolsó refet, 

és tessék, a trade máris sikeres! 

 

4. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsony Gergely: Mátyás 

 

A nevem M-mel kezdődik, 

de nem Mihály, 

a megszólításom viszont 

Mátyás király. 

Védem a népem a török 

hadtól, 

vívtam sok csatát, 

legalább hatszor. 

Az igazság a harmadik 

nevem, 

segít nekem a Fekete 

seregem. 

A koronám fényesen 

csillog, 

az agyam élesen 

villog. 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola  

 

 

Harangozó Zsófi: A ceruzák 

 

Sokféle szín van belőlem. 

Sárga, piros, kék, 

és a világ szép. Az én 

hátamon radír villog, 

 

és elöl pedig írom a 

gondolatom. 

Rajtam középen ragyognak 

a díszek. 

 

Velem szoktál írni és 

rajzolni. Jó barátom 

az ecset és a festék. 

Ez vagyok én! 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola  

 

 

Tilli Martin: Szülinap 

 

Nyáron lesz a szülinapom, 

amit nagyon várok, 

most már itt van a tavasz, 

nem kell sokat várnom. 

 

Lesz ott sok vendég, 

elemózsia bőven, 

játszunk kint a szabadban, 

míg fenn a nap az égen. 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola  

 

 



Murányi Nóra: Karácsonyi ünnep nálunk  

 

Karácsonykor összegyűlik a család,  

Együtt fogyasztjuk el az ünnepi vacsorát.  

A karácsonyfa színes díszbe öltözik.  

A szívünkbe jó érzés költözik.  

 

A Jézuska hamarosan megérkezik, 

az ajándékbontogatás is kezdődik. 

Az öröm az arcokon ragyog,  

Ilyenkor nagyon boldog vagyok! 

 

Ha esne a hó, az lenne az igazi karácsony!  

Repülhetnék a domboldalon a szánon! 

Arcomat pirosra színezné a tél!  

Sajnálnám, hogy a nap hamar véget ér. 

 

4. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

Almer Julianna: Matematika 

 

Szoroztam és osztottam, 

De rossz eredményt kaptam. 

Hozzáadtam még egyet, 

A dolgozat hármas lett. 

 

A számok világában, 

Eltévedni nem nehéz. 

Ezért hát csak álmomban 

Kapok jobbat négyesnél. 

 

Negyedikes koromra 

Az 1*1 már nagyon megy. 

Talán a gimnáziumra 

Megy majd a 7*11. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Kis Luca: Az idomár 

 

Idomít és etet, itat, 

Ez a dolga nem vitás. 

Közönséget szórakoztat, 

Gyakorol és koncentrál, 

Én vagyok az idomár. 

 

Szeretem az állatokat, 

Ezért vagyok idomár. 

Idomítom, tanítom, 

Buzdítom és dicsérem. 

Ez a munkám szeretem! 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Balogh Lili Anna: A sárkány ereje 

 

Volt egyszer egy sárkány, 

Lili volt a neve. 

Nem tudta a gonosz,  

nagy az ő ereje. 

 

Volt neki egy barátja,  

Bibi volt a neve.  

A sötét Tatami,  

elkapta őt, de megfájdult a feje.  

 

Lili hirtelen öklét  

megismerte a gonosz,  

Tatami eltűnik,  

s vele minden, mi rossz. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Bánky Botond András: Foci 

 

Huszonkét fő labdát kerget, 

Plusz egy bíró sípot perget, 

Játék célja minél több gól, 

Lássuk, ki győz, néző szurkol. 

 

Olyan, mintha vérre menne, 

Mindkét csapat küzd, mint medve, 

Nézd csak, ott szalad a csatár,  

Sebességből nincsen határ. 

 

Győzni akar, edz is sokat. 

Együtt küzd az Aranycsapat. 

Önzetlenség fontos erény,  

Ronaldinho nagyon kemény. 

 

Ha azt mondom, kedvenc sportom, 

Szabadidőm rá áldozom, 

Kitalálod? Mondd meg nékem, 

Hogy mely sportágról beszéltem. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Kunyik Botond: Vásár 

 

Elmentem a vásárba, 

Fogadtam egy páfrányba, 

Tíz forinttal fogadtam, 

Kár, hogy pénzem elbuktam. 
 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

 

 



Szabó Kinga: Viki 

 

Van egy kutyám, Viki, 

Szeret velem játszani. 

Okos, mint egy kistudós, 

Tanulni is gyorsan tud. 

 

Reggel mindig simogatom, 

Délután meg vele játszom. 

Vacsoráját is én adom , 

Szeretem őt nagyon, nagyon. 

 

Az utcán vele büszkén megyek, 

A dicséretek sorba jönnek. 

Macskámmal is barátkozik, 

Tesómmal is sokat játszik. 

 

Viki hűséges barátom, 

Remélem, még sokáig látom, 

Mert ő a legeslegjobb barátom.  

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Várpalotai Szilárd Viktor: Virág 

 

Világ, világ, szép a virág, 

kinézek az ablakon, 

látom, hogy 

kint virít a teraszon. 

Világ, világ, szép a virág, 

kék és sárgák szirmai 

nem tudom, hogy azt a sok színt 

meg tudom-e számolni. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Czakó Erik: A veréb 

 

Ágon ugrált a veréb, 

addig-addig ugrált, 

míg leesett a sárba, 

most aztán nagyon fáj a lába. 

 

Hogy megy el így iskolába? 

Jaj, jaj, sír-rí a kis veréb, 

most aztán egy lábon 

járhat a világba’! 

 

1. osztályos tanuló 

SKKÁI Dági Tagiskolájának Telephelye – Úny 

 

 

 

 

 

 

Pósfai Hanna: A gomba 

 

Gomba, gomba, pöttyös gomba, 

fa tövében, udvarokban. 

Csak nőnek, nőnek a pöttyei 

a harmat reggel öntözi. 

 

3. osztályos tanuló 

SKKÁI Dági Tagiskolájának Telephelye – Úny 

 

 

Czakó Hanna: Az álom 

 

Az álmom látom, 

nézem, s ámulok. 

Csodálom álmom, 

látom, s várom. 

 

Az álmom szózata vár, 

játékok világa, nyár. 

Énekkel zárul a világ, 

álmodból felkelve vársz. 

 

4. osztályos tanuló 

SKKÁI Dági Tagiskolájának Telephelye – Úny 

 

 

Kovács Naomi: A zig-zug-zugban 

 

A zig-zug-zugban ül egy macska, 

miau-miau-miau, ő azt mondja. 

Jön még egy! 

Hova megy? 

 

A zig-zug-zugban ül két macska, 

miau-miau-miau, ő azt mondja. 

Elmegy egy! 

Hova megy? 

 

A zig-zug-zugban nincsen macska. 

 

3. osztályos tanuló 

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Kovács Naomi: Ágyi-ágyi-ágyikó 

 

Ágyi-ágyi-ágyikó, 

Benne alszik kis manó. 

Ágyi-ágyi-ágyikó, 

Aludni itt a jó! 

Aludj, aludj, Kicsikém! 

Holnap majd új nap kél. 

 

3. osztályos tanuló 

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

 

 



Kovács Naomi: Láttam 

 

Láttam egy verebet, 

De csak szobrot, merevet. 

Láttam egy cinegét,  

Hosszú farkú kisegért. 

Láttam egy madarat, 

Sírdogált egy fa alatt. 

Láttam egy virágot, 

és az egész világot!   

 

3. osztályos tanuló 

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Balogh Gergő: Őszi vasárnap 

 

Őszre jár, búcsúzik a nyár, 

Hideg napsütésben  

száll az ökörnyál. 

Sárgul a táj, kár érte, kár! 

 

Esik eső, csepereg, 

egy madárka az ágon didereg. 

A tavon vadkacsák úsznak,  

a fákról a levelek lehullnak. 

 

Az avar piros, sárga, barna, 

egy kis sün megbújik alatta. 

A felhők lassan elillannak,  

vége van egy őszi vasárnapnak. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kertvárosi Általános Iskola  

Verebély László utcai telephelye 

 

 

Jungvirth Dzsenifer: Kedves Te 

 

Írom én. 

Olvasod Te. 

Mit írjak? 

Semmit. 

Szeretlek, csak ennyit. 

Most töröd a fejed. 

Ki írta ezt a levelet? 

Szomszédom mellett lakom. 

Utcára nyílik az ablakom. 

Nevem a bélyeg alatt. 

A bélyeg a postán maradt. 

Csókollak százszor,  

de nem most,  

majd máskor. 

Csókollak össze-vissza, 

Ha nem tetszik, 

küldd vissza. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Kertvárosi Általános Iskola  

Verebély László utcai telephelye 

4. d osztály: Az Által-érnél 

 

Elhagytuk az iskolát, 

vándoroltunk  még tovább. 

 

Láttunk sokat, keveset, 

vakondtúrást… egyebet. 

 

Leértünk a patakhoz, 

pihentünk egy jó nagyot. 

 

A vízben volt egy kövecske, 

Csenge hajában méhecske. 

 

Ugráltunk és nevettünk, 

elfáradtunk, leültünk. 

 

4. d osztály 

Tatabánya, Kertvárosi Általános Iskola  

Verebély László utcai telephelye 

 

 

Hauszknecht Fanni: A légy panaszai 

 

Nagyítón keresztül látom a világot, 

Húson, zöldségen, gyümölcsön cikázok. 

Kenyéradóm szem-telennek nevez,  

pedig biztosíthatlak, szemem remek! 

 

Megsért azzal, hogy piacinak mond, 

házinak anyakönyveztek, ez gond? 

Így szólít meg: „Te mocskos állat”! 

Pedig ma is tejben mostam lábat. 

 

Miért mindig a kicsit bántják? 

Ahelyett, hogy inkább szánnák. 

Az asztalon krémes, a sorsom rémes! 

Ha odaszállok, nekem végem! 

 

Mohóságom igazán szánom-bánom, 

ezért a levesbe is épp csak csápom mártom. 

Azt sajnálják tőlem, azt a pár cseppet? 

Már megint csapóval állnak felettem. 

 

Így újra zümmögve repdesek, 

Közben a buktával szemezek. 

De erre már nincs idő, 

Nyílik az ajtó, agyő! 

 

Ekkor néhány kolléga surran a házba, 

és kezdődik elölről a dráma. 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 



Szabó Hajna Andrea: Buborékos halak úsznak a vízben 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

Mögöttük a cápa oson csendesen, 

De egyik halacska sem veszi észre.  

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

De a cápa közben egy halat kap el! 

A halak pedig menekülnek előle: 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

Közben a cápa nagy lakomát rendez: 

Az asztalon pedig egy hal az étel. 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

A cápa az étellel nem elégszik meg. 

Újra elmegy vadászni halat: egyet. 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

S a cápát észreveszik, menekülnek. 

A zátony felé úsznak, úsznak, mennek: 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

Látnak egy lukat, azon bemennek, 

Ott bent, sötétben, jól elrejtőznek: 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

A cápa keresi, keresi őket, 

De nem találja őket, így visszamegy. 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

Most már nyugodtak, megmenekültek, 

A cápától végre elrejtőzhettek. 

Buborékos halak úsznak a vízben. 

 

Buborékos halak úsznak a vízben, 

A cápa pedig igen-igen mérges, 

Mert halat nem talált egyet sem. 

Buborékos halak megmenekültek! 

 

4. osztályos tanuló 

Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

Gabriel Anna: Cirkusz 

 

Cirkusz, cirkusz, jó ez a hely, 

bohóc, artista mind itt lép fel. 

Mókáznak, szaltóznak mind nagyon ügyes. 

A bohóc műsorszáma kicsit röhejes. 

 

Tigris, oroszlán, jó nagy az erő, 

de nem értem, hogy a zsiráfot, miért nem adták elő. 

Most jön a bűvész, csak egy kalap és kész. 

Varázsol ide-oda, nagy trükk az egész. 

 

2. osztályos tanuló 

Tata, Talentum Iskola 

 

 

Brunner Liza: Az én sündisznóm 

 

Van nekem egy sündisznóm, 

különleges barátom. 

Az ő neve Vilmoska, 

Játszunk együtt jó sokat. 

 

Egész éjjel kerekezik, 

nappal bezzeg jókat alszik! 

Szeretem őt nagyon-nagyon, 

oda senkinek sem adom! 

 

4. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Anda Regina: Az én versem 

 

Van nekem egy apró malackám, 

össze-vissza rohangál. 

Úgy hívják, hogy Töfi, 

mert ő egy törpe röfi. 

 

3. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 


