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Horváth Natália: A veszprémi állatkert

Állatkert, állatkert, ott sok ember járt és kelt.
Ott van a sok madár, ki most vitába száll.
Ott van az elefánt, ki fújja a trombitát,
a tatu páncélját fényesíti, a páva tollát ékesíti.
Sül az ebéd a tarajos sülnek, s a többiek is sorban ülnek,
s várják a csemegét.
A zebra unalmában, majd pöttyöket fest magára,
s a láma sem köp már máma, mert elfogyott a nyála.
A gazella is fut, bár nem tudom, hogy mitől,
biztosan azt hiszi „az oroszlán megöl”.
Nyakát nyújtja a zsiráf, mert látja az elemózsiát.
Most a sétánk vége ért, és mindenki hazatért.

Balaton
Nézem a vizet, ahogy hullámzik,
nézem a felhőket, ahogyan táncot járnak az égbolton.
Beugrok a vízbe, s körbevesznek a habok.
Jön a szél, s jönnek a hullámok,
és én nagyokat ugrálok.
Jönnek a felhők és esik is az eső.
Vízcsepp hullik a vízbe,
villámlik,
dörög,
ellepi a Balatont az Ördög.

Töltl Hédi: Városok
Debrecenben van a Virágkarnevál,
Orosz testvérvárosa Szentpétervár.
Veszprémben van a Gizella-kápolna,
Híres kézilabdázója volt Marian Cozma.
Kolozsváron született Mátyás király,
Horvát testvérvárosa Zágráb.
Van egy magyar város Bugyi,
Lehet, hogy sok ott a puli.

Az Őrség

Az Őrség……. Gyönyörű táj.
Kisebb-nagyobb dombok között kanyargó utakon juthatunk el az egyik szerintem legszebb és
említésre méltó helyre: Pityerszerre.
Itt található egy múzeum, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe, ugyanis remekül
szemlélteti velünk a régi porta szerkezetét.
A dombos terület egy részére épített ház jól megőrizte és adja át a régi idők emlékét.
Remekül megmutatja a boronafal és, hogy régen a repedéseket, lyukakat sárral tapasztották
be. A zsuppfedél még pár mai házon is felfedezhető. A házba ugyan nem lehetett bemenni, de
szemügyre vehettük a tisztaszobát és a konyhát is. Régen az emberek úgy építették ezeket a
házakat, hogy télen fűtsön, nyáron hűtsön.
A ház mellett a pajta található, szintén zsuppfedéllel. Itt régi szekereket, cséplőgépeket
állítottak ki az idelátogatók kedvéért.
Egy kisebb elkerített részben pedig tyúkok szaladgáltak.
Egy domboldalon két szamár legelészett egy karámban.
A lassan lenyugvó nap vörös színűre festette a fákon a leveleket……
Az Őrség a számomra ismét legszebb hely a Két-völgye.
A legeslegszebb hely, ahol eddig jártam! Alig van pár ház, de szerintem pont ezért
gyönyörű és nyugodt. A dombok között lemenő nap fénye olyan csodálatosan csillant meg a
háztetőkön és a fák levelein, hogy az leírhatatlan.
Védjük a környezetünket, hogy az utókor is megcsodálhassa ezeket a gyönyörű tájakat!
Déri Anna 7.a

Kocsis Emese: Szülőföldemen…
Ez az én szülőföldem,
Ahol szépen felcseperedtem.
De szép ez a táj,
Amely ha elmegyek, akkor is visszavár.
Szép zöldellő fák.
Az énekesmadarak tavasszal a csicsergő hangjukat hallatják.
A zöld rét,
Mindenhol fű, amerre csak nézek szét.
A falu, ahol nevelkedtem.
És nagyon gyorsan kamasz lettem.
Ahol barátokra leltem,
Akik jóban-rosszban ott voltak mellettem.
Ha egyszer innen elmegyek, mert másfelé visz utam.
Mindig is ide fog kötni a múltam.
Szülőföldem, szülőföldem,
Örök emlék maradsz nekem.

Bedőcs Judit: Alföld a mi földünk
Keleten, hol az Alföld van
nincs hegy, se domb csak síkság.
S e hely mégis oly különleges, mint a nyár.
Te föld ki oly szép és nagy,
megnyugtató róna vagy,
hozzád hasonló csak az afrikai sivatag,
de mégis más, mert te magyar vagy.
De lehet, hogy van nálad nagyobb,
de ne szomorkodj, hisz Magyarország éke te vagy.

Parainesis Gáspár Leventének
1.Tanulj sokat és jót!
…, mert nem lesz munkád. Ahol élsz, Körmenden még kevesebb munka van, mint
máshol.
2.Tanulj angol nyelvet!
…, mert az a világnyelv és a számítógépnek is ez a nyelve. Sokkal többet érsz, ha te is
tudsz angolul, a főiskolára már kötelező lesz neked.
3.Tudd előre a szakmád!
A szakközépiskola ugyanazt a tudást biztosítja, mint a főiskola + keresettebbek, mert
kevesebbet kapsz, de többet az átlagnál.
4.Nem muszáj itt Magyarországon dolgoznod.
Külföldön több pénzt kapsz. Esetleg ha visszajössz utána Magyarországra, ebből a
pénzből úgy fogsz élni, mint egy kiskirály. Ha a határhoz közel élsz, még azt is
megteheted, hogy ott dolgozol, többet kapsz, de itt költöd el, ahol kevesebbe kerül, akkor
a magyaroknak jót teszel, mert behozod a pénzt, és még neked is jó az.
5.Ne bízd magad a nyugdíjrendszerre!
Rakj félre pénzt, mert egyre kevesebb a gyerek, aki a nyugdíjat biztosítaná. Lehet, hogy te
még fizetsz az akkori nyugdíjasoknak, de lehet, hogy neked már nem fognak, és akkor
bajban lennél, mert nem hiszem, hogy 70 évesen dolgozni szeretnél még.

6. Válts tömegközlekedésre!
Olcsóbb, hogyha busszal jársz + a levegőt sem szennyezed. Bécsben még gyorsabb is,
mert direkt nem csinálnak zöld hullámokat, hogy a tömegközlekedéssel hamarabb célhoz
érjenek, és azt válasszák többen. Ki tudja, lehet, hogy Magyarországon is ez lesz, meg
mindenhol máshol?
Hajas László 7.b

