
A költészet napja 

 

1. b. osztály versei 

 

 

Így gondolom 

 

A suliban nagyon jó, 

mindig sok a tennivaló. 

Számolunk és olvasunk, 

de még sokat játszhatunk. 

 

Mindig nagy a vidámság, 

szövődik a barátság. 

 

Angol nyelven tanulunk, 

és majd sokat utazunk. 

 

Az udvarunk madárdalos, 

környezetünk barátságos. 

 

 

 

Andrikó Lili 

 

 



 

Kőrösisnek lenni jó! 

 

Kedves portásbácsi 

őrzi kapuját, 

rajta ha belépek, 

öröm jár át. 

Sima ügy az 

iskola, 

soha 

ne félj, 

elmondom titkát: 

kalandnak éld! 

 

Leckét kell írni, 

egy kis számolás, 

nem olyan nehéz ez az olvasás! 

Nagyon sok a barátom, 

igazán egy új otthon! 

 

Jóra nevel iskolám, 

ó, de okos leszek ám! 

 

Parrag Sára 

 

 

 



 

Miért jó a Kőrösibe járni? 

 

Azért jó a Kőrösi Iskola, 

mert sok barátom jár oda. 

 

Amit még szeretek,  

hogy a tanár nénik nagyon kedvesek. 

 

Szeretem a napközit,  

mert mindig megírjuk a házit. 

 

Magyar vagy matek, 

 tesi vagy angol a jó kedv tombol. 

 

Megtanulok írni, s számolni,  

elmondom mindenkinek, hogy tudok olvasni! 

 

 

Balogh Szabolcs 

 

 

 

 

 

 

 



 

Van egy suli, neve: Kőrösi… 

 

Van egy suli, neve: Kőrösi, 

ezt a helyet, minden diák élteti! 

Mindenki ki ide jár, 

tudja jól, rá tudás vár! 

Móka, kacagás, tanulás benne az élet, 

ha nem vagy része, az nagyon nagy vétek! 

Van egy suli, neve Kőrösi 

60 éve mindenki ismeri! 

 

Kőrösibe járni… 

 

Kőrösibe járni nagyon jó, 

itt az élet csuda jó! 

Számos óra számítás, 

az eredmény, nem ámítás! 

Tanítanak sok-sok szépet, 

hogyan írd a betűket szépen! 

Kőrösibe járni nagyon jó, 

minden tanára csupa jó! 

Sok barátra lel ki ide jár, 

akikkel kijárja az iskolát. 

Kőrösibe járni nagyon jó, 

Minden gyereknek ez való! 

         Kerezsi Attila 

 



 

 

Én és az iskola 

A tesómmal a Kőrösibe járni nagyon szeretek. 

Itt a tanár nénik velünk mindig kedvesek. 

A barátaimmal az órákon okosodunk, 

aztán sokat játszunk és táncolunk. 

Bősze Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A sulim 

 

Jó suli a Kőrösi, 

minden gyerek szereti. 

Matek, tesi, etika, 

Edit néni oktatja. 

Kedvencem az angol, 

Gabi néni it’s cool. 

Ének, olvasás, írás, 

Szandra nénivel mókás. 

Játékra is jut idő, 

Játszópajtás lelhető. 

         Kiss Botond Zsombor 

 


