Földünk
Ultmann Luca 6.b
A bolygónk olyan, mint egy ember.
A köd, a füst azt jelenti beteg.
Megóvása érdekében ne szemetelj!
És kerüld az erdőtüzeket!
Ne pazarolj a vízből egy cseppet sem!
A fürdőkádat ne engedd vízzel teli!
Ha ezeket betartod, megteszed,
láthatod, a Földet megmentheted.
Nem kell hozzá varázslónak lenned.
Kisebb dolgokat te is megtehetsz.
Tudjuk, hogy ez így tovább nem mehet!
Mert elpusztul a természettel a Föld is.
Ne feledd!
Almafa
Patay-Nagy Csenge 4.c
Szeretem az almafát,
mert édes a termése.
Védenünk és gondoznunk kell,
hogy levegőt árasszon a levele.
Termése édes és vitaminban dús,
Lehet sárga, zöld és piros,
de az a fő, hogy irtani tilos!
Mindennap egy alma az orvost távol tartja!
A sündisznó
Schell Zsófia 4.c
A sündisznó szép, kis állat.
Cukin mozog a kis orrocskája.
Szépen, lassan, cammogva megy,
közben egy erdőbe téved.
Talál egy szép kis vackot,
s lassan elszunnyad a kis állat.
Ha felkel talán még látják,
de gyorsan mennek a hónapok
és lassan eltéved.
Ki tudja, lehet, hogy visszatalál.
Remélem, hogy visszajön a drága sündisznócskánk.

Reggeli erdő
Schell Boglárka 4.c
Szép reggelen
gombák fénylenek a szélben.
Madár ül rá csiripelve,
s fönn fák dudorásznak.
Juhar falevél esik az avarba,
a sün felszedi a leveleket.
A szélben falevelek táncolnak.
A nap szépen süt rájuk.
Tizenkettőt üt az óra,
s elcsendesül hamar az erdő.
A természet
Danyi Mercédesz 4.c
Kimegyek az udvarra.
Tele van sok szép virággal, rózsával, ibolyával.
Kimegyek az erdőbe,
felmászom a fára, nézem a szép tájat.
Csiripelnek a madarak és az emberek kutyát sétáltatnak.
Kimegyek a tóhoz.
Halak úszkálnak benne,
a kis béka meg kuruttyolgat a partján.
A tó partján
Ledneczki Villő 4.c
A tó partján csendes az élet.
Ebihalak úszkálnak az égszínkék vízben.
A horgászok is itt pecáznak,
halat fogni jöttek ez nem vitás.
Szitakötők cikáznak a víz felett,
mintha versenyeznének, úgy repülnek.
A kis tóra hamarosan ráesteledik.
Már nem hallatszódik a horgászok pecabotjának rezgése,
vagy a versenyző szitakötők zümmögése.
A tó már csendesebb, mint azelőtt,
nagyon csendes.
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A Föld
Szigeti Zsófia 5.a
Egy óriási játékban vagyunk nap, mint nap,
de a tét is nagyon nagy.
Ha nem vigyázunk rá óvatosan,
egy világ összeomolhat.
Igaz, hogy páran figyelnek erre,
de a tömeg ügyet sem vetve
elkerüli a szemetest,
úgy hajítja el a szemetet.
Vagy a kukákban levő hulladékot elégetik,
füstöt eregetnek, s lesz belőle por,
ami a hulladéknál jobb,
kieresztik a levegőbe, s termelnek újabb hulladékot.
Zajos, szemetes, szürke lesz a Föld,
minden ember otthona,
nem figyelnek oda,
s lesz egy roncs Föld.

A fa
Yesilöz Leyla és Illés Zsuzsanna 4.a
Óh a fa, óh de szép.
Virága pompázik szerteszét.
S ha meglátom, felmászom,
és jó messzire ellátok.
Mint minden gyerek tudja,
a Nap fénye táplálja.
De vízre sem mond nemet,
azt is issza, mikor lehet.
Figyelmeztetünk benneteket,
a fákat óvjátok szeretettel,
mert tőlük bizony én mondom,
mindig friss oxigént kaptok.
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A világunk
Hólik Alexandra 4.c
A mi kis világunk teli csodákkal!
Az üde zöld fákkal, hol a madárka is szépen fütyül.
A folyók hangja, mint altatódal,
ahogy a szellő csiklandozza nyáron.
Amikor télen fehérbe öltözik a táj,
mintha felhőkön járnék.
Ősszel ezer színbe öltözik a táj, mint álom oly szép a táj.
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Szepesi Karina 1.a
Kimegyek az erdőbe, szedek terméseket,
makkokat gyűjtök és leveleket.
Színesek a levelei a fáknak,
elköltöznek a madarak,
csak a cinkék maradnak.

Harangi Vivien 1.a
Ha ránézek a lehulló levelekre,
akkor a tél jut szembe.

Versegi Csenge 1.a
Télen kopaszok a fák,
nyáron virágoznak a fák,
ősszel hullanak a falevelek.
Szeretem a természetet, mert nagyon szép.
Ha ránézek a levelekre,
akkor az jut eszembe, hogy táncolok a dombon.
Soltész Júlia 1.a
Hullanak a levelek,
rövidülnek a nappalok.
hosszabbodnak az éjszakák,
Az embereknek azt üzeni az ősz,
lehet szüretelni a megérett szőlőt.

Megérett a szőlő.
Lehullanak a levelek.
Ha ránézek a levelekre,
azt érzem, hogy mindjárt jön a tél.
Szeretem a telet, mert karácsonyi vásárba
megyünk
és együtt van a család.
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