
 
 

Winkler Lili: Széchenyi egy diák szemével nézve (5. osztály) 
 

Hogy ki, mi Széchenyi? 
Még csak nem is emlék, 

De bárki kérdezi, 
Akármit mesélnék Széchenyiről. 

 
Sosem találkoztam vele, 

nem láttam, 
de hallottam tetteiről, 

és csak bámultam 
Széchenyi miatt. 

Ő, ki hatalmas tetteket vitt véghez, 
Már nem él. 

De munkája megmaradt, 
És ez éppen elég. 

Széchenyi… 
 

Széchenyi István… 
Tűnődöm hangosan. 
Vajon mit szólna, 

Vajon mit szólna mostan, 
Széchenyi? 

 
Boldog lenne vagy szomorú? 

Nem tudom, de az biztos, 
Hogy büszke lenne munkájára 

S miránk mert folytatjuk. 
„Magyarország nem volt, 

hanem lesz” 
 
Kedves Gyerekek! 
 

Köszönjük írásaitokat. Bár jól tudjuk, hogy a nyár a kikapcsolódás, a gondtalan 
szórakozás időszaka számotokra, mégis kérünk titeket, el ne felejtsétek, hogy az 
olvasás, a vers- és prózaírás mind-mind az aktív pihenés eszköze lehet, mely nem 
csak testeteket, de szellemeteket is felüdíti. Olvassatok és írjatok sokat, hisz a 
következő tanévben is megrendezzük a „Nagycenk ifjú tollnoka” versenyt. 
Szép nyarat mindenkinek! 

 
 

Légy Te „Nagycenk első ifjú tollnoka” 
 

Kedves gyerekek! 
Köszönjük, hogy továbbra is külditek írásaitokat, verseiteket, melyekben 
próbálkoztok költői nyelven megfogalmazni gondolataitokat, ötleteiteket. 

Hamarosan eldől, hogy az eddig beérkezett pályaművek alkotói közül ki fogja 
elnyerni a „Nagycenk első ifjú tollnoka” kitüntető címet és a vele együtt járó 
ajándékot. De amíg ez eldől, bemutatjuk nektek a legutóbbi megjelenés óta 

érkezett műveket. Olvassátok jó szívvel! 
 
 

Pellinger Anna Virág: Tündérleső (1. osztály) 
 

Tündéreket és manókat láttatok-e valaha? 
Héj, gyerekek, láttatok már varázslényeket? 

 
Ha nem, hát most jól figyeljetek! 

Meg fogtok lepődni! 
 

Ének szárnyal az aranyló napig. 
Az apró földi angyalkák 

Gyermekláncfűn zenélnek. 
Zsebimanó bogyót szed, 
Áfonyatündér segít neki, 
Lili kislány észreveszi. 

- Olyan jó, hogy láthatlak, Áfonyatündérke! 
- Én is örülök neked, kicsi Lilike! 

 
Éjjel a bodza énekel, 

Csendmanók őrzik az álmotok. 
 

Ha nem hiszitek,  
Csak leskelődjetek az álomerdőben! 



 
 

Resch Nikoletta: A gyík és a sas találkozása (5. osztály) 
 
Egyszer egy nap a gyík pihent az erdőben egy kövön. Meglátta a sas. Le akart 
csapni rá, de a gyík hirtelen megfordult, és mondta: 

- Hé te sas! Engem jobb lesz, ha békén hagysz! 
A sas erre így válaszolt: 
- Mert különben mi lesz? 
Akkor majd jól elnáspángollak!- mondta a gyík. 
De a sas nem hitt neki és el akarta kapni. Erre megszólal a gyík: Én szóltam. 
Felállt két lábra, és jól elverte a sast. 
A sas megtanulta, hogy mindig hinnie kell mindenben. Persze azt is, hogy a gyíkot 
jó lesz elkerülnie. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gyurasits Dorina: A természet és én (2. osztály) 

 
Egy szép tavaszi délutánon, 

Sétálgattam a határban. 
Találkoztam fűvel-fával 
Sok tarka kis bogárral. 

Az egyik bokron madárfészek, 
Másik bokron fürge madár, 

Új fészkét rakja már. 
Fejem felett a magasban, 
Elrepült egy tarka szarka, 
Oda lenn az erdő szélén, 
Őzike legel szépen. 

Láttam sok színes lepkét, 
Virágról virágra szállnak. 
Amott meg egy tapsifüles, 

Éppen tojást fest. 
Erdő mélyén vén fák alatt, 
A gyöngyvirág bólogat. 
Illata bejárja az erdőt, 
S odacsalja a méheket. 

 
 
 

Horváth Nikol: Szőke kislány (2.o) 
 

Zöld réten egy szőke kislány, 
ahol ő van nincs ott virág. 
Zöldell a fű lépte nyomán, 
kivirul az egész világ. 
 

Focizik ő sok pajtással, 
fiúkkal és néhány lánnyal, 
de a gól még hiányzik, 
s a szaltó is várakozik. 
 

Anyukája szurkol neki, 
Sanyi bácsi megdicséri. 
Hosszú volt a mai nap 
El is fáradt az egész csapat. 
 
Horváth Nikol: A halacska (2.o.) 
 

Aranykertben tavacska, 
Abban van a halacska. 
Úszkál, fütyül, énekel, 
Versengésben remekel. 
 

Arra megy egy cápa, 
Eszébe jut vacsorája. 
Felfalta a halacskát, 
boldogan élt tovább. 
 
Horváth Nikol: Anyák napja (2.o) 
 

Anyukámat szeretem, 
De kicsi a tenyerem, 
Ezért kevés virág 
Fér a kezembe. 
 

Anyák napja alkalmából 
Szívemet kitárom, 
S a világba kiáltom 
Sok, sok ünnepet kívánok! 

Horváth Nikol: Bodri kutya (2.o) 
 

Bodri vagyok, búvárkodok 
Víz alatt a kincset látom. 
Odaúszom négy lábammal, 
De a kincset nem találtam. 
 

Csónakommal messze mentem 
Olyan szép a kéklő tenger. 
Bele teszem csónakomba a 
búvárruhám 
Ott láttam egy nagy cápát! 

 
Horváth Nikol: Ki hol lakik?  
(2. osztály) 
 

Hol lakik a fóka? 
Északi sark lakója? 
Jéghideg a háza,  
Halacska a gyomrában. 
 

Hát a delfin hol lakik? 
A lakása tengervíz, 
Abban ugrik nagyokat, kicsi halak 
barátja. 
 

Más is él a tengerben 
Barátaink ellensége. 
Mind közül a legnagyobb,  
Cápa úr a nagy fogú. 

 
Horváth Nina: Az éjjel  
(2. osztály) 
 

Éjjel, éjjel édes éjjel 
Mindig gyönyörű az éneke. 
 

Éjjel, éjjel gyöngyös éjjel 
Isteni mindig az én éjjelem. 
 


