
5-6. osztályosok versei 

2017/2018. 
 

Márton Bence: Az én barátaim 

 

Adrián, Zoli, Geri, Robi, 

Jó velük mókázni, 

Egész nap futkározni. 

 

Szeretünk kint lenni, 

Minden nap nevetni. 

Kedvencünk a foci, 

Imádjuk azt játszani. 

 

Szeretünk gépezni, 

Arról sokat beszélni. 

Suliban is szeretünk, 

Mert ott sokat nevetünk. 

 

5. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Kövér Balázs: A mai gyerekek… 

 

Hazamennek, leülnek, 

és egyből tévét néznek. 

Ha éhesek, mekit esznek, 

nem mozognak, csak heverésznek. 

 

Amerre bóklásznak, csak telefonoznak, 

az autók meg kis híján karamboloznak. 

Sokszor az utcán ész nélkül futkároznak, 

ha megsérülnek, akkor meg csodálkoznak. 

 

Szabadidejükben a tabletet nyomkodják, 

esténként a gép előtt ülve a billentyűzetet csapkodják. 

A barátságokat a szkájpon tartják, 

és az igazi érzéseiket gyakran eltitkolják. 

 

Tegyünk róla, hogy ez megváltozzon, 

és az életünk ne csak a facebookon játszódjon! 

A tudásunk nehogy elkopjon, 

a kapcsolatunk másokkal szorosabbra fonódjon! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöffer Erika Erzsébet: Reklámok 

 

A suliból hazafelé buszozva alig várom, 

hogy leüljek a tévé elé a piros kanapémon. 

Izgatottan ragadom meg a távirányítót, 

onnantól kezdve órákig bámulom a monitort. 

 

Azonban nem tudok végignézni rendesen egy filmet, 

mert a reklámok mindig közbejönnek. 

Paula ordítva énekel a foltjairól, 

nem értem, ebben hol van szó a pudingról? 

 

A reklámokban állandóan vásárolnak, 

a boltban pedig Kasszás Erzsivel dalolnak. 

A gyerekek büszkén és hangosan hirdetik, 

hogy a felnőttek kidőltek, de ők nem, mert a Béres cseppet szedik. 

 

Milyen jó lenne egyszer úgy végignézni egy filmet, 

hogy a televízió nem gyógyszereket hirdet. 

Akkor nem idegeskednék annyit ezen, 

lehet, hogy kicsit nyugodtabb lenne az életem. 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Basa Gabriella: Merre fúj a szél 
 

Merre fúj a szél 

arcodat simogatva 

a búzatábla közepén 

a lovon vágtatva? 

 

Merre fúj a szél? 

Nézd a fák lombját! 

Majd ők megmutatják. 

 

Nyugat vagy kelet,  

észak vagy déli irány, 

viszi majd a levelet 

a messzi messzeségbe. 

 

6. osztályos tanuló 

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halmi Krisztián: A tévé hatása… 

 

Manapság az emberek a televíziót bámulják, 

a gyerekeik pedig a kedvenceik nevét ordibálják. 

Elég szomorú, hogy állandóan a tévé előtt ülnek, 

közben pedig a kapcsolataik sérülnek. 

 

Csupán csak be kell kapcsolni a híradót, 

az ijedtségtől azonnal megfújom a riadót. 

Nem csoda, hogy azt nézve, milyen feszültek, 

a sok rossz hír hallatán teljesen kikészülnek. 

 

Mostanában a gyerekeket is csak a sorozatok éltetik, 

legjobban a vicces műsorokat élvezik. 

Bumm, Édes élet, Anikó show és Agymenők, 

vajon a szereplők az életben is ilyen nagymenők? 

 

Nemrég olvastam az újságban, 

milyen neveket adnak most már a családban. 

Mehmet, Mustafa, Szulejmán és Ahmet, 

nem gondolják, hogy ezzel leégetik a gyerekeiket? 

 

Tanuld meg, az élet nem egy sorozat, 

és a világ nem egy virtuális hálózat. 

Válogasd meg, mit nézel a tévében, 

ettől is függ, hogy mit érsz el az életben! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Papp Borbála: Drága Édesapámnak! 

 

Gondolom, Te is tudod, az anyákról milyen sok verset írnak, 

bezzeg, szegény apákról egy szót sem szólnak. 

Bocs, ha ez a vers egy kicsit csalafinta, 

de nyugalom, a végén a jutalom nemcsak egy palacsinta! 

 

Na, de térjünk vissza az apákra, 

ők is keresik a pénzt kajára és ruhára. 

Persze az anyák is dolgoznak eleget, 

jaj, de az apákról van szó, gyerekek! 

 

Az én apukám nem a komolyságáról híres, 

a viselkedése sokszor nagyon vicces. 

Velem engedékenyebb, mert lány vagyok, 

de ezzel én sohasem vitatkozom. 

 

Mivel mindkét szülőmet egyformán szeretem, 

a tesók szerint is június vége Apák napja legyen! 

Minden rokonomat meghívom e szép ünnepre, 

és Édesapám megérdemelten örülhet végre! 

 

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 

Ferkó Kornélia: Készülődés az iskolába 

 

Éppen valami gyönyörűségeset álmodtam, 

amikor anyukám lelkesen betoppant a szobámba. 

„Jaj, anya, nem várhatnék még 5 percet?” 

„Nem, nem és nem! Az iskolából még elkésel!” 

 

Lassan kikelek az ágyból, 

az utam a fürdő felé irányul. 

Fogmosás, fésülködés, mosakodás, 

aztán jöhet a reggeli táplálkozás. 

 

Szállnak a konyhában jó illatok, 

s sülnek a sütőben a finom falatok. 

A sült krumpli a kedvencem, 

ma reggel is azt ettem! 

 

Most jön csak a neheze, 

a ruhadarabjaim elővétele. 

Mire kiválasztom az aznapi ruhám, 

addigra anyukám haja az égnek áll. 

 

Most már kezdődhet a tanulás, 

az órákon a fejtágítás. 

Hiszen ezért is jó az iskola, 

végül is okosodni járunk oda! 

 

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Váradi Henrietta: Anyából csak egy van 

 

Sokat gondolkodtam már azon, 

míg én a suliban a matekot tanulom, 

anyukám vajon addig mit csinál? 

Rendet rak a szobámban, vagy ajándékot fabrikál? 

 

Na jó, most figyelnem kell az órán, 

hogy nekem legyen a legjobb a dogám! 

De alig várom, hogy hazaérjek, 

remélem, elsőnek anyával a plázába megyek! 

 

Aztán a Meki felé vesszük az irányt, 

úgy érzem, ez a délután ismét nagyon király! 

Hazafelé elmesélem Neki minden titkomat, 

meghallgat, és megértően bólogat. 

 

Otthon megölelem, és megköszönöm ezt a szép napot, 

hálából csinálok neki egy bögre forró kakaót. 

Anyukámat a kedvességéért szeretem, 

s amíg élek, mindörökké tisztelem! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

 

 

 



Papp Borbála: Mi leszek, ha nagy leszek? 

 

Ovis koromban az volt az álmom, 

nem lehet belőlem más, csak királykisasszony! 

De amint észrevettem az óvónéni kedvességét, 

megirigyeltem azonnal a csodálatos mesterségét. 

 

Zöldséges néni is szeretnék lenni! 

Ingyen adni a dinnyét, és jótékonykodni. 

Drága édesanyám könnyes szemekkel nézett: 

„Így a jó szíved miatt soha nem lesz pénzed!” 

 

Pár év múlva, kisiskolás koromban, 

mikor kiesett elől mind a két fogam, 

Megkérdezték tőlem, az „idősek”: 

„Mi leszek, ha egyszer nagy leszek?” 

 

„Titkoszügynök!” – mondtam szöszögve. 

„Az igen!” – válaszolta Icu néni röhögve. 

„Miért tetszik nevetni tanár néni?” 

„A titkot egy fecsegő kislány nem tudja megtartani.” 

 

Mikor később megtanultam szépen olvasni, 

és már nem kellett a fogam miatt aggódni, 

Az Avonból néztem ki, hogy modell is lehetnék, 

de addig még (azt hiszem) jó pár centit is nőhetnék. 

 

Divattervezőnek is tökéletes lennék! 

Hiszen a rajztudásommal mindenki levernék. 

Csak egy kicsit vagyok öntelt, ez az igazság, 

de ha hibázok, nagy lesz végül a csalódás. 

 

Immár felső tagozatos vagyok, 

a „csodálatos” elmém pedig már a tanárság körül forog. 

De igazságot tenni is szeretek, 

ezért inkább lehet, hogy ügyész leszek. 

 

Bár ezt előre nem tudom pontosan megmondani, 

hiszen a jövőt senki sem tudja megjósolni. 

De megígérem, pár év múlva elmesélem, 

hogyan alakul felnőttként majd az életem. 

 

 

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

Szücs Fruzsina: Éltem-haltam Magyarországért 

 

Éltem-haltam 

Magyarországért, 

Mint szívem a hazáért. 

 

Azt gondoltam magamban, 

megküzdök a hazáért, 

Magyarországért! 

 

6. osztályos tanuló 

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

Bellabás Luca: Lovas szív 

 

Oly gyönyörű, oly jó! 

Csak úgy száguld a fekete ló! 

Belenézek a szemébe, 

És látom, hogy nagyon bízik bennem, 

Csak úgy röppen a fellegekben! 

 

A lovakban mindig lehet bízni. 

Ezt a verset mindenkinek kell tudni. 

Lovas szív, lovas lélek, 

Lovas leszek, amíg élek. 

 

6. osztályos tanuló 

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

 

Tőkés Bence Márton: A tavasz 
 

Itt a tavasz, itt a nyúl, 

Nyuszi füle lekonyul. 

Ő hozza a tojásokat, de 

Nem csak a pólyásoknak. 

 

Szép a tavasz, mint a nyár, 

Mert a nyuszi rád talál. 

Giling-galang, szól a harang, 

S nyílik már a sok virág. 

 

Betölti a képzeleted, mint a 

fényes napsugár, nézd a földet, 

Nézd meg szépen, ott mászik sok 

Kis bogár, ez a tavasz, nem a nyár! 

 

S most már rád is rád talál. 

Bevezet a nagy kalandba, mint 

A farsang a tavaszba, hol 

Repül a sok kis madár. 

 

Itt a tavasz, s véget ér már, 

Mert ezúttal megjött a nyár, 

De ne félj, mert vissza vár, 

A sok kedves kismadár. 

 

6. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balázs Kitti: A ló halála 

 

Most a hangom is elcsukló, 

Szívem nyomja ötszáz kiló. 

Hirtelen hagyott itt a ló, 

Tegnap még szénát faló. 

 

A tegnap széllel szálló, 

De reggelre már hanyatt-ló, 

Aztán már gyorsan hanyatló, 

S lóhalálban meghaló. 

 

Szeme távolba bámuló, 

Támasza már csak a padló, 

Sörénynek nem kell olló, 

Érte jött a sötét holló. 

 

Könnyem most sűrűn hulló, 

Átázott rajtam a póló. 

Hálón nem lóg most a teló, 

Nem mondom senkinek: halló. 

 

Szomorkodni mégsem való, 

Égi mezőn szárnyal a ló, 

Különben is sok a meló, 

Találkozzunk még, hát helló! 

 

6. osztályos tanuló 

Súri Arany János Általános Iskola 

 

 

Balázs Kitti: A nyúl 

 

Még a fény is elhalványul, 

Ha a nyúlnak bealkonyul, 

Káposztáért ő már nem nyúl, 

Tapsi füle is lekonyul. 

 

A bánat most hosszúra nyúl, 

Az élet gyorsnak bizonyul, 

Mert a kaszás sosem tunyul, 

Egyszer biz mindenki kinyúl. 

 

6. osztályos tanuló 

Súri Arany János Általános Iskola 

 

Boros Linda: Ne feledj! 

 

Ne feledj karolni, 

Ne feledj dalolni, 

Ne feledj feledni, 

Ne feledj szeretni! 

 

Ne feledj inni, 

Ne feledj hívni, 

Ne feledj félni, 

Merj élni! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola 

Kukucska Nóra: Ha tudnám, lerajzolnám 
 

Ha tudnám, lerajzolnám ezt a szép kék eget, 

Min egy gólyapár repül a felhők között, 

Messze, egy táj a kék égbolt alatt. 

 

Ha tudnám, lerajzolnám azt a szép csillagos eget, 

Amikor beesteledik, és a hold fénye 

Megcsillan a piros rózsa harmatcseppjein. 

 

Ha tudnám, lerajzolnám azt a tájképet, mi adatik: 

Dimbes-dombos tájon, folyók ölelik körül 

Az egész világon azt a sok embert, kiket látok. 

Ha tudnám, lerajzolnék mindent az egész világon. 

 

6. osztályos tanuló 

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

 

 

Pap Zsolt József: Nyár 

 

Ez az évszak, mit mindenki vár, 

Mindenki tudja, hogy ez a nyár. 

Hogy miért pont a nyár? 

Mert sok kalanddal jár. 

 

Van egy tó, a Velence, 

De jó, akár csak egy medence. 

A legjobb, hogy nincsen tanulás, 

Csak a folytonos lazulás. 

 

Nem kell hordozni a könyveket, 

Amik ráadásul nagyon nehezek. 

Nem kell sokat tanulni, 

És lehet akármennyit aludni. 

 

El szoktunk menni horgászni, 

Meg gyakran bóklászni. 

Minden nyáron kapunk meglepetést, 

És mi csinálhatjuk a kutyaetetést. 

 

Augusztusban hideg van, 

De akkor is csak móka van. 

A legrosszabb, mikor vége a nyárnak, 

Mert az iskolák újra várnak. 

 

6. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovács Levente István: A kedvenc játékom 

 

Kedvenc játékom a számítógép, 

De anyám néha ettől agylobba vész. 

De az enyém sokszor nem zavar, 

Mert a játékba én is elvészek párra. 

 

Skypolok a haverokkal, 

Míg most már kockulókkal. 

Van nekem játékom sok, 

De laptopon a legkiválóbbok. 

 

Van szövegszerkesztőm, 

Min a szöveg csak ömöl. 

Van rajta óra, automatikus, 

Én is sokszor mondom: „Kuss!” 

 

Van nekem sok órám, 

Bár minden másodikat utálnám. 

Jó a suli, amíg tart, 

de ebből a szünet király arc. 

 

Van nekünk egy macskánk, 

Már játszott a gépeken ám! 

Bár megjegyeztem a háta mögött, 

Elég gagyin játszott, kicsit talán lökött. 

 

6. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

Szentirmay Réka: Gondolatok 

 

Olyan a nap az égen, 

Mint a lélek a testben, 

És itt a végem, 

Jön a szünet vége. 

 

A csillag fényes, 

A szem ékes. 

Gyere velem, édes, 

Mert valami olyan kényes. 

 

Ha kiülök a szabadba, 

Jön az ihlet, 

S a bicóm gurul le a dombról, 

Mint valami halvány égboltról. 

 

Az ég szép, 

A párna kék. 

Nagyon szép az ég, 

Mint a balatonos kék. 

 

Ezeket gondolom, 

Mert nincsen semmi gondom. 

S felnézek az égre, 

A balatonos kékre. 

 

6. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

Varga Noémi: Az erdő 

 

Patak csörgedezik az erdő mélyén, 

Harkály kopog a fák kérgén. 

Mindenfelé zöld lombú fák, 

Rajtuk mókus szaladgál. 

 

Rókakölykök játszanak, 

Hamar el is fáradnak. 

Délután már gyenge szellő fúj, 

A fákról sárga levél hull. 

 

Elcsendesül az erdő, 

Lehűl már a levegő. 

Éjszaka vízesés hallatszik, 

Sok kis állat már alszik. 

 

5. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

 

Szendi Anna Viktória: Őszi virágok 

 

Gardénia, 

Pompás titónia, 

Torénia, 

Petúnia. 

 

Mexikói csodahajnalka, 

Kék sudárzsálya, 

Terülő kékcsillag, 

Kék pillangóvirág. 

 

Az emberek olyanok, 

Mint a virágok. 

Mi mindannyian szépek, 

Színesek vagyunk. 

 

6. osztályos tanuló 

Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takács Viktor: Lackó a mackó 

 

Lakatos Lackó apró mackó, 

Kinek leckéje beadandó. 

Ezt a leckét én nem értem, 

Segítséget kell keresnem. 

 

Nini, ott jön Röfike! 

Ő szívesen segítene. 

Nem is volt ez olyan nehéz, 

De a segítség az elkélt. 

 

Örült a két apró lurkó, 

Elkészült a beadandó. 

Jól sikerült ez a munka, 

Egy ötös lett a jutalma. 

 

Megdicsérte mackó mama, 

Ügyes volt a kicsi bocsa. 

Az ötösért jutalom járt, 

Puszi cuppant a kobakján. 

 

6. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Laposa Jázmin: Párizs  

 

Nyáron egy hetet Párizsban töltöttem. 

A zsebpénzem mind euróra költöttem. 

Autóval mentünk, s a hosszú út végén 

Elcsodálkoztam a város szépségén. 

Az Eiffel-torony nagy kedvencem, 

A tetejére is sikerült felmennem. 

A Diadalív alatt  

Fotóztam a galambokat. 

A családdal Disneylandet is bejártam, 

A Miki egérrel kezet is ráztam. 

Hullámvasutaztunk, hintáztunk is sokat, 

Hogy újra ott legyek? 

Már számolom a napokat! 

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

Simonfi Blanka: Ősz 

 

Szépen csillog az idő, 

Selymes pusztaság, míg ő 

Hever a földön, mint levél az ágon 

Szép színekbe öltözik az őszi kabát. 

 

 

A levelek már mind lehulltak, a fák, 

Mint a kopasz ember, mikor nincs haja. 

A ködös tájban néha reppen egy madár, 

S, délután már nem szűrődik fény ablakán. 

 

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola 

Osvald Ábel: A bajom 

 

A bajom nem egy majom, 

ami folyton azt mondja, hogy pardon. 

Sem egy karom, amivel 

a fülem tövét vakarom. 

 

A bajom egy hajó, 

ami már-már hánytató. 

Ilyenkor a gyomrom mondja: Rajta! 

Menjünk fel a garatba! 

 

Ekkor már fekszek, 

és etetik velem a kekszet. 

Hogy miért, azt nem tudom, 

kérdezd meg az orvosom! 

 

Megérkeztünk végre, 

szerencsére itt a vége! 

Nem jön már a rosszullét, 

jöhet az ebéd, mit megcsinál a séf. 

 

6. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

Németh Csilla: Túrórudi  

 

Cukros túró, finom csoki 

Jó megenni, ha éhes a poci. 

Nagy kedvencem, finom nagyon. 

Ha anya vesz, ki nem hagyom! 

 

Csemegézünk este, reggel, délután, 

Beszélgetés közben is ezt eszi a család. 

Amikor kinyílik a szemem, 

Rögtön a túrórudit keresem. 

 

Néha tízóraira is ezt viszem. 

Társaim irigyek ilyenkor, azt hiszem. 

Ha elfogy, olyan szomorú vagyok, 

Hogy utánpótlásért rögtön boltba szaladok. 

 

Csak apa áll ellen a kedvencemnek. 

De legalább előlem nem eszi azokat meg. 

Neki a sportszelet az etalon 

Hagyok is neki mindig az asztalon. 

 

Nem veszünk össze a csemegén. 

Az esti film alatt a kanapén. 

Csak olyankor akad probléma, 

Ha elfogy az ellenállhatatlan portéka. 

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

 

 

 



Honvári Abigél: Sportok 

 

Sportolni jó! 

Van belőle sok! 

Foci, futás, 

Röpi, triatlon! 

 

Úszás, kézi, 

kosárlabda. 

Mindhez kell 

sok jó izom! 

 

Vízilabda, sőt szörf, 

snowboard, gátfutás, 

de nem csak gát van, 

létezik sífutás! 

 

Oó, nincs sok időm, 

megyek is a pástra, 

Attila és Bence vár, 

edzeni vívásra! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Honvári Abigél: Tél 

 

Megjött a tél, csudajó! 

Esik a hó, szánkózni jó! 

Hógolyózni a ház mögött, 

Hóemberkészítés fák között! 

 

Most már kell a kesztyű, sál, 

Tomi, Kati, Lajos, Pál, 

Mindenkinek kiabál: 

Itt a sapka, kesztyű, sál! 

 

Mind a négyen kiabálnak, 

Míg hóembert kitalálnak. 

Fazéksapka, répaorr, 

Megjött a tél, csudajó! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honvári Abigél: Évszakok 

 

Eljött hát a tavasz, 

Csicsereg a madárka. 

Örülsz neki, mert hát, 

Nem kell kabát, sapka. 

 

Jön a nyár, nem lesz suli, 

Ez a legjobb benne. 

De van fagylalt, tengerpart, 

Jön bikini, megy kelme. 

 

Itt az ősz, nincs meleg, 

Kell pulcsi, talán sapkák. 

Kezd a suli, de ne aggódj, 

Még nem lesznek matekdogák! 

 

Megjött a tél, vele a Mikulás, 

Anyunak rúzzsal, apunak borral. 

Jé, egy év is eltelt, s ez 

jár idővel, korral! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Bognár Rebeka: Paula, a boci  

 

Paula egy reklámarc, 

Szemüvegben tolja, 

A pudingért harcol, 

Aki megkóstolja. 

 

A család nagy kedvence, 

Esszük télen-nyáron, 

A boltokat én érte 

Szívesen bejárom. 

 

Csoki, eper, vanília, 

Mindhármat szeretem. 

Ha nincs belőle otthon, 

Rögtön rossz a kedvem. 

 

Anyukám ilyenkor 

Elszalad a boltba, 

Hogy a kedvcsinálót 

Mielőbb meghozza. 

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tőkés Tünde: Rigó- Fütty sétája 

 

Megy Rigó- Fütty, 

A zöld erdőben, 

Szép csöndben, 

Hallgat az erdőben. 

 

Találkozik Rigó- Fütty, 

Egy tarka lánnyal, 

Megáll Rigó- Fütty, 

A rigó lánnyal. 

 

Beszélgetnek szépen csöndben 

Rigó- Fütty és Endike. 

Eggyé válnak szívükben, 

S fészket raknak lelkükben. 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Tőkés Tünde: Születésnapodra 

 

Ne essen Bánatod, 

ne essen könnyed. 

Áldjon meg az ÚR,  

ne legyél szomorú. 

Ne bántson semmi rossz! 

Amíg élsz, 

boldog legyél. 

Ahány szellő-szél fú, 

annyi áldás szálljon reád. 

Öleljen az ÚR, 

semmi rossz ne legyen 

közben! 

Ha kell csak 

örömkönny hulljon 

szép barna szemedből. 

Szeressen a Jó! 

 

MINDÖRÖKKÉ ÁMEN! 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Bajnok Gréti: Az új csizma 

 

Akarok egy új csizmát, 

Meg is kértem rá Anyát. 

Azt mondta, suli után 

megvesszük egy délután. 

De holnap már csütörtök, 

ha nem kapok, üvöltök!!! 

 

5. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

 

Tőkés Tünde: Fóka- móka 

 

Szürke bőröm, 

Uszony lábam, 

Ott a labda, 

Ott a játszma. 

Játszom én a barátommal, 

Meg a labda, 

Meg a jég. 

 

Csúszkálok a 

Labda után, 

Ott barátom, 

Meg a jég. 

Móka orrom, 

móka karom, 

játék minden 

porcikám! 

 

ez a labda 

jól pattan, 

az én kedvem 

örvendez. A barátom 

szórakozik, 

keze lába 

ugrándozik. 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Tóth Eliza Krisztina: Brúnó  

 

A kutyámat Brúnónak hívják, 

Őrzi a házat és bennünket. 

Nem szereti, ha idegenek is simogatják, 

Morgással veszi el jókedvüket. 

Kiskorom óta a legjobb barátom, 

Nélküle helyemet nehezen találom. 

Most szegény beteg lett, 

Aggódom is érte nagyon 

A finom falatokat neki félrerakom. 

Az orvos szerint nem sokára jól lesz. 

Brúnó nem is sejti, mekkora öröm nekem ez. 

Nagyon szerény kutyus, de nem lenne terhére, 

Hogy ezúton bekerült gazdája versébe. 

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varga Linett: Csoda országban jártam 

 

Egyszer mentem, mendegéltem,  

Megláttam egy bokrot, kérem! 

A bokorban nyuszi ülvén, 

Azt suttogta menj el innét, 

Mondám neki, nem megyek,  

Mert ez egy szenzációs hely! 

Elindultam jobbra felé,  

Elém állott a veréb, 

Ne menj erre,  

Mert ez veszélyes hely,  

A nyuszira hallgatnod kell, 

Nem hallgatok,  

Engem ezzel hagyjatok,  

A nyuszira ki hallgatna, 

Ha ott a saját gondolata?! 

Bementem hát az erdőbe, 

Engem veréb nem csapsz be, 

Meglátok egy almafát, 

Rajta hat kígyó nyakát, 

Hoppá veréb tán nem csaptál be, 

Elindulok hát beljebb, 

Beljebb már egy medve, 

Ennek nem lesz jó vége! 

Kifutok az erdőből, 

Kiérek a zöldből, 

Mit látnak szemeim, 

Ott vannak az egereim, 

Hát ti meg hogy kerültetek ide, 

Elvezetett a folyó mente? 

Ide többet ne gyertek! 

Hazamentem hát, 

És többé nem vártam a csodát. 

 

5. osztályos tanuló 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola 

 

 

Farkas Réka: Lufi  

 

Először csak fújd fel,  

Színes és repül.  

A kisgyermek nézi,  

Arca felderül.  

De szomorúvá válik,  

Hogyha kidurran,  

Kéri anyukáját ,  

Fújjon egyet gyorsan!  

Újra mosolyog,  

Felderül az arca,  

Ugrándozni kezd,  

Indulhat a hajsza.  

Egy színes léggömb  

Mekkora nagy csoda!  

Ha megfelelő kézbe  

Adod oda!  

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

Makovics Bertalan: Versírás  

 

Miért jó nekem? 

Mert leírhatom az életem. 

Miért jó nekik? 

Mert, megismerhetem gondolataim, érzéseim. 

Jó gondolkodni a verssorokon, 

Túllépni az unalomállapoton. 

Leírni a képzeletet, álmokat, 

Vagy levésni a valóságokat. 

Kiadni mindent, mi elszomorít, 

Vagy éppen az egekig felrepít. 

Neked is, kedves olvasóm, ajánlom, 

Gondolkodj néhány verssoron! 

 

5. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

Csere Kata: Elvisz a szél  

 

Egy erdő, szép erdő, fa van ott temérdek.  

Ha ott jársz, ha arra érdemes, megnézed.  

S egy fa, egy nagy fa, levele temérdek.  

Ha ott jársz, ha arra érdemes, megnézed.  

 

E fán a levelek sárgák és vörösek.  

Kíváncsian nézik, hol járnak az őzek.  

A legkíváncsibb egy kis sárga levél,  

Ő már várva várja, hogy elfújja a szél.  

 

Eljött végre, mire várt, a levél felszállt,  

A széllel repült, otthonától messze járt.  

Az őszi fák susogó ágai között  

Repült a szép emlékek árnyai mögött.  

 

Benn az erdő mélyében találta magát,  

S benn a rengetegben ismeretlent talált.  

A róka, ki bundája izzik, mint a tűz,  

S a gyöngyvirág, akit az ezüst hold fűz.  

 

Mikor a szél eláll, a kis levél leszáll.  

Az útnak vége már, körülnéz, merre jár.  

Az ősz elballag, s tél telepedett rá  

Mintha álmodna, hótakaró hull reá. 

 

6. osztályos tanuló 

Komáromi Dózsa György Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bencsics Bendegúz: Csirkevacsora 

 

Várom már a vacsit, 

mely remélem csirke lesz 

és e győztes étel, 

nagy étvágyat szerez. 

 

Csirke,csirke,csirke, 

egy isteni étek, 

bár a szájra venni, 

nem egy nagy vétek. 

 

Finom biz a melle rántva, 

és a combja s szárnya, 

de finom az egészben, 

de csak ha azt én eszem. 

 

Melle, combja, szárnya, 

ezek finom részek, 

és a szádba venni , 

soha se lesz vétek 

 

Szóval ma csirkét eszek, 

 mellyel jó élményt nyerek, 

ezt mással meg nem osztom, 

ez az én álláspontom. 

 

6. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

Katona Bence: Világjárás 

 

Ma elkezdtem utamat, 

felkapom vállamra a batyumat. 

Mentem is 20-24 órát, 

de sajnos elfelejtettem az órám. 

 

Hoznom kellett volna az egész hátizsákom, 

mert akkor nem vihetem haza a kisállatom. 

A kisállatom nem volt más… 

mint egy tűzokádó kissárkány. 

Kínában tehát jártam. 

 

Innen jött az ötlet, hogy menjek a Rómaiakhoz. 

Mentem is, de aztán valami nagyba ütköztem. 

Ránéztem és rájöttem, hogy ez nem más, mint a Colosseum. 

 

Azt mondták, hogy vinni kell, 

én meg azt értettem, hogy inni kell. 

Tehát, mint egy okos gyerek, 

nagyban inni kezdtem. 

 

Így sajnos haza zavartak. 

És én nem tudtam, hogy mit beszél, 

az én anyám mérges volt rám, pont ezért. 

 

5. osztályos tanuló 

Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Endrédi Annamária: Utazás 

 

Minden nap unatkozás, 

Minden nap telefonozás, 

Sosincs érdekes kalandozás, 

Habár az utazás igazi szabadság. 

 

Az utazáson szerzett vicces fényképek, 

Utazás előtti érdekes beszélgetések, 

Utazás után nevetséges történetek, 

Bárcsak mindig ilyen lenne az élet…. 

 

Boldogság, álmodás, kíváncsiság, 

Ezeket rejti az utazás. 

Szeretet, szerelem, szerencse, 

Ez a csodás utazás lényege. 

 

Jó itt lenni veletek, 

Bár csak úgy itthon heverek. 

Várom Anyát, hogy szóljon, 

Indulunk, és majd meséljek az úton….. 

 

6. osztályos tanuló 

Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

 

Pálinkás Alexa: A parkban 

 

Csiripelnek a madarak az égen, 

pillangók szálldosnak szerteszéjjel. 

A tücskök is ciripelnek a friss pázsit füven. 

 

A patak csak úgy csordogál le szikláról sziklára. 

mint ahogyan a gólya vadászik a békára. 

De a gólya nem jár sikerrel, ezért éhesen repül el. 

 

A nagy fűzfa árnyékában áll egy hinta, 

szép virágokkal teli kert alatta. 

A mókusok is ülnek a fán eszegetnek, aztán továbbmennek. 

 

Itt a parkban piknikezni is lehet, 

de vigyázz, a kutya el ne vigye az ételed! 

Sajnos, egy családnak elvitte, és nem lesz nekik elegendő a 

piknikre. 

 

Szóval ez a park egy nagyon jó hely, 

sok kicsinek és nagynak kirándulóhely. 

Aki nem hiszi el, az nézze meg, keresse a térképen, hol lehet! 

 

5. osztályos tanuló 

Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

 

 

 

 

 

 



Takács Ajsa: Égitánc 

 

Táncol az égen,  

rikít a fényen 

a lábai könnyeden 

mozognak az égen. 

 

S a napfény 

csillog a vízen, 

addig táncol  

serényen. 

 

Serény párja 

libben a hóban, 

hívogatja kedvesét 

az eperfa lombja. 

 

Eperfa lombja hulladozik, 

addig a párja lengedezik. 

Lengedezve várja az égen, 

addig táncol a réten. 

 

Réten táncolva észreveszi, 

hogy a párja lengedezik. 

Lengedezve figyeli az égen, 

amíg párja ül a réten. 

 

6. osztályos tanuló 

Tata, Színes Iskola 

 

 

Szerencsev Dániel: Szerelmes levél 

 

Az én szívem kőből van 

mégsem vagyok halhatatlan. 

Az én versem szívből jön 

mégsem lesz a vers koszos. 

 

Verset írok egy lánynak 

de nem tudom, mit írjak 

adok neki egy sütit 

de ő nem szeret engemet. 

 

Ez a lány azt se tudja, hogy én létezem 

valamit ki kell találni, ez így nem jó 

inkább nyomok a szájába egy tortát 

akkor legalább tudja, hogy létezem. 

 

Az a baj, hogy ő már szerelmes, 

de az álmomról nem mondok le. 

Akkor adok neki egy plüssöt is, 

de maximum megköszöni. 

 

A szülinapja nyáron van 

a monogramja V.O. 

ez a lány nagyon dögös 

igen Orsi te vagy az. 

 

6. osztályos tanuló 

Tata, Sínes Iskola 

Káfony - Házi Hella: Gyermekkorom játszótere 

 

Itt állok egy zöld kapuba” 

könnyes szemmel, 

de nem sírok. 

Kis játszótér ajtajába 

nehéz szívvel 

csöndben várok. 

Ott szaladtam rég a nyárba 

hős lélekkel, 

boldog vagyok! 

Találkoztam barátokkal, 

víg énekkel, 

és játszhatok. 

Tehát szerettem én ezt a helyet, 

bajban vagyok. 

Szívem érte már nem eped, 

kihunytak már a csillagok. 

Mégis emlékezem vissza, 

mit csináltam  

meleg napon. 

Lepukkant kis játszótér ez,  

csupa piszok, 

nem egy álom. 

Nem itt élem a világom 

réges-régen 

már nem bánom. 

 

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

Káfony- Házi Hella: Testvér 

 

Októbertől várva- vártam, 

gondoltom csak arra járt, 

lesz nekem egy új barátom, 

új testvérem, vártam ám! 

 

Mert a testvér olyan barát, 

egy életen át szereted. 

Persze átélünk pár vitát, 

 ezt megszüntetni nem lehet. 

 

Széthordja a ruháidat, 

te mérges vagy és csapkodsz. 

A testvéred sose bántsad, 

de mindenkinek nehéz most. 

 

Megszületett a kishúgunk, 

álom ez, vagy valóság? 

Hárman vagyunk már testvérek. 

ez a teljes boldogság.  

  

6. osztályos tanuló 

Tatabánya, Szent Margit Általános Iskola 

 

 

 

 



Krancz János: Évszakok 

 

Múlnak az évek, múlnak ám, 

Tavasszal sok virág nyílik rám, 

Nyáron, nyaralás vár reám. 

Ősszel hullnak a levelek itten ám, 

Télen hull a hó, ez nagyon jó. 

 

Szeretem a négy évszakot, 

Mert ez az én szakom, 

Jaj, de jók ezek a szakok, 

Mert ezek az évszakok. 

 

Én legjobban a nyarat kedvelem, 

De attól még a telet is szeretem. 

Hógolyót is dobálok, mert én ezt imádom, 

Hóvárat is építek, az mögül dobálom. 

 

Hát, ez az év, én ezt így jónak találom, 

Mert ez az én világom. 

Jaj! De jó erről az álom, 

És ennek az álomnak gyönyöre tölt el. 

 

5. osztályos tanuló 

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

 

Lengyel Réka: A gúnárom elveszett 

 

A gúnárom elveszett 

keresésére elmegyek. 

Nincsen annak más jegye: 

szárnya, tolla fekete. 

 

Az én tyúkom megbódult, 

A fazékba belebújt. 

Ó, én édes tyúkocskám, 

Te leszel a vacsorám! 

 

A kis tücsök ciripel, 

Hátán semmit nem cipel. 

Jobbra dűl, meg balra dűl, 

Talán bizony hegedül. 

 

5. osztályos tanuló 

Szárliget, Tima Endre Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boczonádi Bora: Mama 

 

Az én mamám kedves, 

S nagyon rendes. 

Szeretem őt, mert aranyos, 

Amit csinál, az mindig alapos. 

 

Az én mamám gondoz, ápol, 

Mint egy kis virágot. 

Mama nagyon szorgalmas, 

Ezért hete, mindig mozgalmas. 

 

A mamám már 79 éves, 

Arca mégis fényes. 

Az én drága mamám Siófokon lakik, 

Ezért látom őt alig. 

 

Mégis, ha egyszer elmegyek oda, 

Látom, hogy apró háza igazi palota. 

Mama nagyon szeret minket, 

Ezért vagyunk neki kincsek. 

 

Mama mindig kéri, hegedüljek neki, 

Ez nagy örömet okoz ám őneki! 

Bárcsak többet jönne el hozzánk, 

Mert mi karunkban is elhoznánk. 

 

Boczonádi Bora: Az Öreg-tó partján 

 

Ahogy a tó tükre megcsillan a fényben, 

A felhők úsznak az égen, 

A fák körbeölelik a tavat, 

Úgy cseng a szél, mivel szabad. 

 

Hiszen ez az öreg tó, 

Oly mosolyogtató, 

Ahogyan most nyugodtan fekszik medrében, 

Pedig úgy hullámzott nemrégen. 

 

Oly sok ember sétál a partján, 

A homok talpuk alatt csillog barnán, 

Kacsák, sirályok fürdenek vizében, 

Jó itt lenni, ezen a vidéken! 

 

5. osztályos tanuló 

Tata, Vaszary János Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danyikó Anna: Éjszakai túra 

 

Elérkezett a hétvége, az osztálysereg 

túrázni megy. 

Izgalomban van az osztály, mindenki 

az óra végét várja már. 

Judit néni osztja a tanácsot: 

hozzon mindenki zseblámpát 

és hálózsákot. 

Meleg holmi sem árt, mert 

éjszaka hűvös van már. 

 

Hat órára lassan megtelik a tábor, 

hangos az erdő a sok gyerek zsivajától. 

Mindenki elfoglalja a helyét, 

nincs most vita, nagy az egység. 

Mindenki tudja, hol a helye, 

melyik az ágya, majd hova kell feküdnie. 

 

Lassan elérkezik a túra ideje, 

lányok, fiúk készülnek a próbatételre. 

Kézben a zseblámpa, torkukban a gombóc, 

azért csak sötét van, és huhog a bagoly. 

Elindul a csapat, szívük a torkukba szalad, 

próbálnak figyelni, és egymást nem ijesztgetni. 

 

Sűrű, sötét erdőben fogják egymás kezét, 

most sincs vita, csak egyetértés. 

Neszeket hallani, roppanó ágakat, 

jó volna sietni, hogy a próbatétel végére járjanak. 

 

Zseblámpák fénye villog össze-vissza, előre haladnak, 

de a lámpafények hátra mutatnak. 

Szót fogad most mindenki: 

irány az erdőből ki! 

 

Végre fény! Ott a tábor! 

Mindenki szíve meglágyul. 

Mindenki tudja, hol a helye, 

melyik az ágya, hova kell majd feküdnie. 

Van, aki éhes – eszik egy jót, 

vannak, akik már az ágyból nevetnek egy jót. 

Nem is volt olyan ijesztő – mondják páran, 

habár a bagolyhuhogástól megijedtek párszor. 

Lassan elcsendesedik a tábor, 

van, aki már szendereg, de más még az élményekre gondol. 

 

Kora reggel ébresztő, 

irány az otthon, jöhet a nagy pihenő! 

Alvás reggeltől délig, 

majd beszámoló estélig. 

 

Hétfőn találkozik újra az osztály, 

és mindenki egymás szavába vág. 

Tele vannak élménnyel, 

és megállapítják, hogy ó volt a túra, 

használt a közösségnek. 

 

6. osztályos tanuló 

Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola 

Katona Bence: Világjárás 

 

Ma elkezdtem utamat, 

Felkapom vállamra batyumat. 

Mentem is 20-24 órát, 

de sajnos elfelejtettem az órám. 

 

Hoznom kellett volna az egész hátizsákom, 

mert akkor nem vihetem haza a kisállatom. 

A kisállatom nem volt más … 

mint egy tűzokádó kissárkány. 

Kínában tehát jártam. 

 

Innen jött az ötlet, hogy menjek a rómaiakhoz. 

Mentem is, de aztán valami nagyba ütköztem. 

Ránéztem, és rájöttem, hogy ez nem más, mint a Colosseum. 

 

Azt mondták, hogy vinni kell, 

én meg azt értettem, hogy inni kell. 

Tehát, mint egy okos gyerek, 

nagyban inni kezdtem. 

 

Így sajnos haza zavartak. 

És én nem tudtam, hogy mit beszél, 

az én anyám mérges volt rám, pont ezért. 

 

5. osztályos tanuló 

Lábatlani Arany János Általános Iskola 

 

 

 



 

 

 

 


