A MAGYAR

Költészet Napja

A diákönkormányzat a Magyar Költészet Napja alkalmából pályázatot hirdetett az irodalom
iránt fogékony kis alkotóknak. A következő területeken lehetett jelentkezni a pályázatra: Egy
szabadon választott versből lehetett felkészülni, kiegészítve zenével, vagy a Versfaragó
műhelyben egy saját költemény megírására volt lehetőség.
Pályázatunk nyertesei kategóriánként:
Szabadon választott versek, versmondók:
Balog Sára 1. b: Zelk Zoltán: Varázskréta című vers
Pálosi-Németh Botond 3.a : Varró Dániel: Nem nem hanem című vers részlet
Tornavölgyi Nimród 1. b: Gazdag Erzsébet: A bohóc köszöntője című vers
Vágvölgyi Mátyás 1. b: Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben című vers
Vermes Hanna 1. b: Tóth Krisztina: Megfelelési vers című vers
Zoya Pugatska Sidorenkova 1. b: Csoóri Sándor: Csodakutya című vers
Versfaragó műhelyben jeleskedő kis íróink:
Czakó Blanka 2. a: Rumini című alkotás
Paddington című alkotás
Keinemans Lina 4. a: Saját dal
Königsegg-Rottenfeld Júlia 2. a: A tavaszi állatok és virágok című alkotás
Lakatos Botond 2. a: Akarattyai versike című alkotás
Lingyan Tang Viki 2. a: Hegyen másztunk című alkotás
Reketes Nóra 4. b: Barátság című vers
Utku Jázmin 5. a: Fagyi a négyéves Dáviddal című vers
Vásárhelyi Fanni 2. a: A tavasz már itt van című alkotás
Zhu Cin 2. a: A tavasz című alkotás

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, kis alkotóknak!

Utku Jázmin: 5.a: Fagyi a négyéves Dáviddal
Dávid az utcán sétál anyjával
Boldogan megy, kezében fagylaltjával
Eper, csoki, vanília minden íz van neki
Hopp, egy csepp megy pulcsijára nem baj itt egy zsepi
Egy perccel azután lába előtt kő
Nem veszi, észre bele akad a cipő
Dávid majd megbotlik, fagyija repül
Eper, csoki, vanília fagylaltja már terül
Meglátja Dávid, majd elkezd Sírni
Anyja látja rajta, hogy ez már hiszti
Nem tudja lenyugtatni, inkább csak siratni
Dávid, nem kell az egereket itatni
Megjött az ötlet, vegyünk egy másikat
Anyja visszaszólt, hogy az árak brutálisak
De Dávid kikönyörögte, ő már így boldog
Anyja túl lett rajta, megszűntek a gondok

Reketes Nóra 4.a : Barátság
A barátok mindig összetartanak,
Bárhol is vannak, ők megvannak.
Nincsen baj egymással, de mindig van egy kis probléma a civakodással.

Ha valami nem sikerül, szívük megkeserül.
S nem csúfolják ki, inkább segítenek neki,
Együtt játszanak, futkározva viháncolnak.
A barátságra kell vigyázni, mert könnyen el lehet veszíteni.

