
Egy napom 
 

 

Hat órakor felkelek, 

Újra itt a Hétfő! 

Kinyitom a szememet. 

Aludni már késő. 

 

Valami mágnes vonz aza ágyhoz, 

De álmodozni nem lehet. 

Vár már a suli, 

És az álmos emberek. 

 

Reggelizni nincs idő, 

„Kapkod magad kislányom!” 

Póló, nadrág, kabát, cipő 

Most maradt otthon? –Majd meglátom. 

 

A busz, mint mindig, szinte suhan! 

És dehogy vannak rajta sokan… 

Berepít a belvárosba, 

A suliba, a hátsó padba. 

 

Megkezdődik az első óra 

Egy üdítő matekóra. 

Vagy éppen egy tesi, 

Mert ilyenkor a legjobb futni. 

 

Majd jöhet egy biosz álmosan. 

Ha szerencsém van hat órám van. 

De sajnos sokszor nincsen 

Pedig odaadnám minden kincsem. 

 

Észrevettem sokszor eddig, 

A suliban az idő furcsán telik 

Nyelvtanunk van, nem könyörül, 

Aztán a rajz meg elrepül. 

 

De valahogy mindig figyel ránk, 

És elhozza a hatodik órát. 

Lezárásképp jön az angol. 

„Good morning” –délután egykor. 

 

Megszólal a megváltó csengő, 

Nálunk zenés, tök menő! 

Mindenki a lépcsőn rohan, 

Ebédelni mennek sokan. 

  



De sokaknak még nincs vége. 

Mert a nap tetejébe 

Jönnek ám a különórák. 

Sportok, táncok, hangszerórák. 

 

Megyünk úszni, vagy gitárra, 

Vagy mindezeket kombinálva. 

Ezer féle művészetek 

Foglalják le a gyerekeket. 

 

Száz dologtól elfáradva 

Bújok be este az ágyamba. 

De az agyam, ne lődd be azt a gól! 

Ez még csak egy hétfő volt. 
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VERSEK AZ ISKOLÁNKRÓL 

 

Fekete-Győr Dorka (4. a) : Az én munkahelyem 

 

Az én munkahelyem az iskola,  

Sokat tanulunk játszva, dalolva. 

Szeretem a barátaimat, 

Kedvelem a tanáraimat. 

 

Nem bántam meg, hogy ide jöttem, 

Sok izgalom vár itt engem: 

Versenyek, sportok, játékok, 

Ezen kívül még feladatok. 

 

Osztunk, szorzunk, összeadunk, 

Matekozunk, magyarozunk. 

Délután már vár az udvar 

Sok-sok játék meg a futball. 

  



Milánik Jázmin (4. a) : Kistk 

Ez az iskola a Kistk, 

Ahol virít a 4./a. 

Mindennap van valami program, 

Jó sok móka a bolhapiacban. 

 

Délben irány a konyha, 

Örömmel megyek, ha van palacsinta. 

Ebéd után jön az udvar, 

De pont most van hózivatar. 

 

Mikulásváltó, kiütő, 

Az osztályunk ebben nyerő. 

Ha rajzra megyünk, az maga a nyugalom, 

A képzeleted szárnyalhat szabadon. 

 

Másnap iskolagyűlés 

és nem jut nekünk ülés. 

Visszamegyünk a terembe, 

s kezdődhet a matekóra eleje. 

 

Eljött a péntek, 

barátaimnak búcsút intek. 

Ilyenkor súlyos a táska, 

de az eszünk nem bánja.  



Kiss Bercel (4. a): Az iskolám 

Ez egy aranyos iskola, 

minden gyerek vágya. 

Kedvesek a tanárok, 

okosak a diákok. 

Jól sportol itt mindenki, 

a büfé is egyedi.  

A tesióra szuperjó, 

 de a matek sem utolsó. 

Angol és környezet, 

nagykorban még jól jöhet. 

  



Majoros Bence (4. a): Az én iskolám 

A Kistk jó suli, 

idejárni jó buli. 

Szeretik a gyerekek, 

mint a kerek perecet. 

 

Azt mondják a tanárok, 

a könyvekre vigyázok, 

ezt mondják a tanárok, 

tanulj sokat barátom. 

 

Dolgozattól nem félek, 

éjjel, nappal henyélek, 

barátok is vannak sokan, 

felsorolok párat gyorsan: 

Berci, Ati, Boti, 

velük mindig jó a foci. 

  



Pénzes Hanna (4. a): Az én iskolám 

Rengeteg iskola van a vidéken, 

de az enyém a legjobb a megyében. 

Színes az udvara, 

jó ott lenni, öröm  kint lenni. 

 

Kedvesek a tanárok, 

mindig segítőkészek. 

Debrecenben találod, 

gyere el, kérlek! 

 

Alsósoknak Bolhapiac, 

Felsősöknek bál, 

 Ez az én iskolám, 

Szuper lesz, várok rád! 

  



Nagy Csenge (4. a): A legjobb iskola 

Az én iskolám nagyon jó, 

rengeteg a tanuló. 

Nem is kérdés, ide járok, 

körbevesznek jó barátok. 

 

A tanárok kedvesek, 

sok bennük a szeretet. 

Segítenek mindenben, 

legfőképp a leckében. 

 

Mikulásváltó, kiütő, 

a csapatjáték kitűnő. 

Meseírás, versmondás, 

mind igazi kihívás. 

 

Kiváló az énekkar, 

szárnyal a sok gyerekdal. 

Kézművesség, vásárok, 

A DÖK-napok is királyok. 

 

Ilyen az én iskolám, 

bizonyára látod már. 

Vidámság és szeretet 

tölti be a szíveket. 

  



Tacsi Zalán (4. a): Az iskolám 

Sokszor szoktam ide jönni, 

de többször otthon lenni. 

Van barátom, nem is kevés, 

és itt nem lesz sosem verés. 

 

Sokat szoktunk játszadozni, 

 de még többet tanulni. 

Nagyon várjuk a télapót, 

hoz majd nekünk minden jót. 

 

Matek, magyar, tesióra, 

köri, hittan és rajzóra. 

Finomat sütnek a konyhán, 

de finomabbat a mamám. 

  



Erdei Nikolett (4. a): Az iskola 

Az én iskolámnak a neve 

a Himnusz költője, 

Debrecen híres iskolája, 

a belváros középpontjába’. 

 

Az iskolába jó kedvvel megyek, 

mert a tanáraim szeretnek. 

Sokat írunk, olvasunk 

és a Református Nagytemplomba is járunk. 

 

Ez az iskola Gyakorló Általános Iskola 

a hit és szeretet otthona. 

Jön a Bolhapiac júniusban, 

sokat vásárolunk itt az osztályban. 

  



Egy vidám nap az iskolában 
 
Bent a gyerekzsivaj, 
kint a harang kondul, 
a tanár néni meg  
mindjárt megbolondul. 
 
Kacagás hullámzik 
végig az osztályon, 
nevetés és jókedv 
a mosolygó szájon. 
 
Megszólal a csengő, 
s ki-ki iramodik 
a saját termébe 
~ boka ficamodik. 
 
Lassan érik a csend. 
Padtárssal beszélni: 
ez de jó maulatság, 
örömöt cserélni! 
 
Betoppan a tanár, 
s a jókedv mind elül, 
egyedül Gyurika, 
aki most is derül. 
 
Kréta serceg, a toll 
csoszog, füzet szakad; 
és ha izgulsz kicsit, 
behúzod a nyakad. 
 
Valaki épp felel, 
alig hallod, motyog; 
nem fér a fejébe 
ez a sok új dolog. 
 
A Nagytemplom felől  
megint harangoznak. 
míg a felelők is  
szép lassan elfogynak. 
 
Letelik az óra, 
negyvenöt perc volt csak, 
s még ötször negyvenöt: 
mindjárt itt a holnap. 
 
Irodalom, matek, 
természetismeret 
és a tornasorban 
elfelejted neved. 
  



Nem vagy te épp tigris, 
miért bukfenceznél?- 
mikor énekelni 
most jobban szeretnél! 
 
Nem baj, csak a templom 
egyenesen álljon… 
Nevetés és jókedv, 
mosoly ül a szájon. 
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