Szulejmán eközben győzött
a nagy vérten.
Talán ha figyelek,
Lajos még élhetne,
nem feküdne holtan
odalent a mélyben.
Barbalics Attila (5.a)
Van egy kis szünetem.

Jártunk a Holdon is,
néha a Nap takart.
Kedves tanárnénink,
kicsit sokat akart.
Küzd velünk tanárunk:
mondjuk jól hogy English,
tanuljunk szavakat,
vagy We are in trouble.

Aklan Dalma (6.b) : Otthoni tanulás
Ülök a széken,
és bambulok mélyen,
közben az eszem
kint jár a kertben.
Hangokat hallok,
arcokat látok,
Miről is van szó?
Érteni próbálok
Jönnek a törökök,
vesznek a végvárak
Rám szólnak halkan:
kik győztek, és hányan?
Töröm a fejemet,
ezt most jól elnéztem,

Következik nyelvtan,
igaz, hogy készültem,
izgalom azért van.
Nem lehet bambulni.
Ica néni kérdez,
sőt gyakran engem is,
és már nem is féltem.
Ezután matek lesz,
zseni vagyok bár én,
nehezen követem,
nem is szólok,
“Mért én?”
Most kicsit megnyugszom,
Éva néni mesél,
Ez az én világom:
versek, prózák, egyéb.

“Hogy vagyunk, hogy bírjuk?”
Kérdezi pótmamánk.
Nóra néni kérdi,
mindenkinek baját.
Pár nap és vége lesz
az itthoni létnek.
Várnak tanáraink,
társaink.
VAGY MÉGSE?!

Szabó Luca (7.b)

Balázs Gergely

Balázs Gergely (5.a) : Kártya
Már sokat látott az asztalról
már százszor is meg van keverve
látta, hogy felnőnek a gyerekek
látott már száz csodát, ahogy nyernek,
vagy netalán bűvészkednek vele,
és örül, hogy még foglalkoznak vele.
Vén öreg szép kártya, sokat játszanak még
vele,
és mosolyt csal az arcára,
és a bűvész és a gyerek zsebében ott van

Barta Lilien (8.b) : A vírus idején

Bencze Henrietta (8.a)

Otthon mikor épp az a legnagyobb gondom
hogy vajon hová raktam a maszkom
mert hát kenyér az nyísta,
mert tegnap megvette elölem a Pista .

Mindenki védje szeretteit amennyire tudja
Maszkot mindenki, mindennap hordja!
Hiszen nem sokat tudunk tenni
A karantént valahogy el kell viselni.

Ajtó nyílik szívem dobban.
Félelem járja át testem ahogy a
küszöbőn át esttem.
Teljes harci díszbe szálok be a liftbe.

Barátságok lassan szétszakadnak
a hosszú idő utáni távolság miatt
Bárcsak minden a régi lenne!
Nyugalom, és a család együtt élne!

Majd a kapunk kiérve bele szagolok
a friss békási szmogos levegőbe.
Egy lélek sincs az utcán csak egy kislány
ki mit sem sejtve szaladgál a covidos
járdán.

De én csak reménykedek hátha
valami majd változik nyárra
és félelem nélkül élhetem
az én csodálatos életem!

Kikészít lassan a járvány
Barátaimal suliba nem járván
A gép elött folyton online
A családunkal egy házba össze zárva
gubbasztunk a szobába.

Beicher Márk (6.a)

Ernhoffer Dávid (8.b)

Jenei Dávid (6.m)

Farkas Kamilla (5.a) : Korona vírus

Barát nincs már se kint, se bent,
mióta itt kószál a vírus,
maszk alatt nő a félelem,
romba dőlt az életstílus.

Eljött a covid,
Félnek az emberek.
Maszk van kint,
A házban védelem.

Már egy hete csak a covidra gondolok,
Minden sarok zárva,
Tűkön ülve várom,
Hogy nyisson a bolt mára.

Online órán titkon étkezem,
a néma csendben sincsen nyugalmam,
a tűzfalam sem elég védelem,
álmomban bicajjal suhantam.

Otthon nyugalom van,
Tanulunk online,
Finom a kaja,
Együtt a család.

Kint a szabadban,
Maszk nélkül már nyárra,
Család-barát együtt,
Félelemtől elzárva.

De szakad a kapcsolat,
Más lesz a barát,
Nem mehetsz sehova,
Sok a tanulás!

Szürke hajam lebben az égen,
Megőszülök bent a szobámban
Még ezen a héten.

Farkas Dávid (8.c)

Senki se akarta!
Senki se hívta!
Senki se várta!
Tűnjön innen a más világra!

Farkas Kata (6.m) : A vírus
Bent ragadtam a covid miatt,
Félelem van bennem a vírus miatt,
Kint a maszk, itthon a család őrjítő.

Seres Kira (5.m)
Online barát nem igazi kapcsolat,
Nyugalom véd a maszk,
Elszáll a vírus és a félelem,
Család, barát kint a tereken.

A barát, a kapcsolat mind köddé vált.
Farkas Cecília (7.m)
Már 6 hete a barátokra gondolok,
az online oktatás védelmébe zárva.
Bent vagyok a családdal nyugalomban,
míg kint a vírus arctalan maszkja téblábol.
Félelemmel éljük napjainkat,
a kapcsolat hiánya gátol.

Fekete Attila

Online oktatás oly szörnyű, s siralmas,
Iskolák nem nyithatnak ki s ez
szánalmas…
A nyugalmunkat próbáljuk megőrizni,
De nyolc után tilos kimenni!
Kint az utcán maszkban kell lenni,
Étteremből elvitelre lehet csak vinni!
A vakcina védelmet nyújt az embereknek,
De mellékhatása oly rémes!
Gyorsteszt a patikában kapható,
Eredménye viszont nem bíztató…

Ronda Covid, vidd el a leckét,
az emberiség már eleget okult a
múlandóságából.

Farkas Nikolett (6.b) : Kapcsolat
Egy évvel ezelőtt még fogtuk egymás
kezét,
De a covid elárulta, itt a vég.
A nyugalom hirtelen félelemmé vált,
Az iskola is bezárt, tanulunk online.
A szobában bent nyugalom és család,
Kint az utcán félelem, s magány.
Maszk mindenki mosolygós arcán,

Gergely Dóra (6.a) : Vírus
A covid hosszú idő óta söpör át rajtunk,
S maszkot hordani oly szörnyű!
A boltok polcai üresek s ezzel az emberek
éhesek
Az emberek a házban maradva, védik a
családot!

Fülöp Tamás (7.a)

Hudácskó Zsófia (6.a) : A vírus

Istók Ádám (7.a)

Mostanság nem találkozhatsz baráttal,
Otthon kell ülni a jó családdal.
Sok emberen úrrá van a félelem,
Mindenkinek fontos a védelem.

Most a covid alatt ,túl sok a nyugalom
bent a suliban voltak barátok.
itthon bezárva, kint pedig a maszk
Valaki szereti azt hogy otthon van?

Online suli van a vírus miatt,
Maszkot kell venni, ami sok embert
kiakaszt.
Igaz, otthon csak ritkán van nyugalom,
Mégis néha rám tör az unalom.

Online tanulsz egész nap
unatkozol, néha órán is vagy
a baráti kapcsolatok,sehol semmi.
Nem tudom ki tudja ezt szeretni.

Kiss Janka (6.m) : Covid
Vigyázzunk, mert jön a covid,
félelem a családdal,
nyugalom mert van megoldás,
az online oktatással.
Jön a vírus közeledik,
védelem a masszkal,
nincs kapcsolat, csak a magány,
vigyázzunk egymásra!
Bárdi Martin (7.a)

Szabó
Zsombor
(8.b)

Kerekes Balázs (8.a) : Ha beüt a korona
Ha itt egy vírus az embert elárasztja a
félelem,
Nem jöhet át sem a barát, sem a család,
sem a trénerem.
A maszk mögött sincs teljes nyugalom, s
védelem,
A suli online, csak messengeren lát
komám, unalmas az élet hírtelen.
A covidról van szó, konyhanevén korona,
Ez a mikro-emberevő nemrég érkezett a
porondra.
Őt kint hagynád, családod bent látnád,
igenis forduljanak a dolgok komolyra,
Ez van emberek, sajnálom, de ilyen ha beüt
a korona.

Szász
Gergely
(8.b)

Kovács Miklós (6.b) : Covid
A covid miatt bent kell lenni
a barátokkal nem lehet együtt lenni
most jövök rá milyen jó volt kint
de most védelem miatt online vagyunk
MEGINT
A vírust most már mindenki utálja
de szerintem ezt isten nem csodálja
a családból már elegem van
nem vagyunk már jó kapcsolatban
azt kérdezem én minden este
hogy ennek mikor lesz már vége

Lancsarics András alias Ladics (7.a)

Lovas Léna (8.b)

Vigyázzál mert itt a covid,
gyereket az utcára ki ne vidd
ha nem mész ki nincs félelem,
a raktárban van még egy fél elem
az otthon lét tiszta nyugalom,
a ház fala kemény ólom
hogy ha közelít a vírus,
ne nézz hátra csak fuss
most senki sincs kint,
de egy barát az ablakból int
most itt az idő hogy legyél bent,
tegnap a szomszédom is kenyeret kent
a család végig otthon,
most nincs egy pillanat nyugtom
nincsen túl sok kapcsolat,
de annál több az áldozat
legyen rajtad maszk,
és van egy film, címe: a maszk
az emberek sokat vannak online,
ez sokaknak fordított a sorsán
házban van a védelem,
túlélhetitek én velem

Íme lassan másfél éve,
hogy világunkba vírus tért be.
Félelem lepte e világot,
nem szedhetünk kint virágot.
Megtanultunk odafigyelni,
maszkot húzni, védekezni.
Élesztőért csatát vívni,
wifiért a falra mászni.

Horváth Kincső

Máj Aletta Kiara (5.a) : Visszavárunk
Téged!
Felébredtem
S arra jutottam,
Hogy a napjaim már
Nem telhetnek nyugodtan.
Félelem van kint is, bent is.
Úgy sújt le ránk,
Akár a pestis.
Maszkba burkolózva a sok ember.
Kedvesem mostanra
&quot;Itt élned , halnod kell.&quot;
Az otthon melege
Már nem nyugalom.

Barátom, azt kell mondanom,
Hiányzol már, de nagyon!
Online látom kiket szeretek,
Nagymama, hiányzik már a perced!
Naphosszakat ülök a gép előtt,
És lehet nincs is senki amögött.
Keserű könnyekkel szomorkodom,
Mert már teljesen felemészt az unalom.
Oh mondd
Mikor találsz ránk újra gyönyörű
nyugalom?
Ha mi is hiányzunk gyere...
Várunk téged!
Közös erővel Együtt
Újra bekötözzük a sebed!

Makai Bálin (7.c)
A covid alatt félelem van, most kint pusztít
a vírus,
bent védelem van, nyugalom van, ez a
jobbik típus
online vár a sok barát, már ha van
kapcsolat,
suliban nem kell maszk, mert élőben nem
ott vagy.
Hát ne félj, ha betartod a szabályokat
nem leszel lázas, az ágyad marad
alvásoknak.
Tanulj online, nem egy nagy történet!
Én ezzel most befejezem, nem tudok több
rímet...

Mina Barnabás (7.c) : Az élet rendje

Nagy Regina
(6.m)

Itt vagyok bent a szobámban,
Nyugalom és család,
De az élet úgy fáj,
Mint egy bokor csalán.
Barátok meg kint játszanak,

Én meg csak online,
Covid,maszk,virus,
Ez most már a stílus.
Ez a virus csak úgy jött,
Káprázik a félelem,
De én bízok benne,
Hogy jön már a védelem.
Ez az élet rendje,
Én most ezt mondom,
De hogy nem megyünk iskolába,
Az a legnagyobb gondom.

Moór Bence (7.b) : Tavaszi félelem
Kint tavasz van, csicseregnek a madarak.
Nyugalom honol bent a családi ház alatt
De a félelem megnyitja kapuit, mert a
covid odakint van, nem kímél meg senkit.
Család,barátok hordjátok a maszkokat,így
vétettünk meg titeket a gonosz covid vírus
miatt

Mire vége eme versnek,
Kedves covid, hagyj el minket!
Egy éven át éltünk veled,
Had nyugodjunk kicsit kérlek.

a családommal a védelemmel,
és nyugalomban.

Horváth-Muzyi Balázs
Polczer Márk (5.a)
Nagy Gergely (5.a) : Vírus Vers

Nemesy Nelli (5.m)

Kint a virus közeleg.
Bent kell lenni gyerekek!
Félelemre mégsincs ok
Online órán dolgoztok.

A covid oly rossz félelem,
Ez a vírus a maszk online rol szol.
A barátokat alig látom folyton bent
vagyok
A családomal töbet lehetek kint nyugalom
nem lehet.
Védelem nélkül nincs kimenetel.

Csak családdal lehettek,
Közösségbe nem mentek.
Barátokkal kapcsolatot
Főleg online ápolhattok!
A maszk ad nektek védelmet
Ha valahova elmentek.
Mikor pedig bent vagytok,
Sokat Minecraftozhattok!
Ha már vége e benti létnek,
Kirándulni menj el kérlek!
Covid ellen van megoldás,
Egyik oltás, másik mozgás.

Már 1 hónapja, hogy az iskola bezárt
Otthonról tanul minden barát
Ezt a döntést hozta a vírustól való félelem,
Mely ellen a maszk a legjobb védelem
Online órákon szerzünk tudást
Bent a lakásban a covid nem talál
Az internet kapcsolat néha megszakad
De a család mindig mellettem marad!

Orbán Szabolcs (8.a)
A covid Vírus miatt,
kint maszkot kell hordani,
most a nyugalom helyett félelem,
A barátainkkal is ritkán találkozunk,
most itthon ülök online-ban,
Kelemen Zsombor (6.b)

Hordják az emberek a maszkot
mert a járvány odáig is kitartott.

Polgári Athena Gyöngyvér (6.a) : Vírus

S emiatt zárnak be az iskolák
mert a virus a védelemnek egyszercsak
ellenáll.

Minden reggel online ,
Minden nap egy botrány .
Barátok nagyon messze ,
Én meg csak ülök egész este.

Bezárnak az iskolák, távol a barát, család.
A covid elront mindent ,
És a teszt sem lehet ingyen.
Félelem az sok lehet ,
De legalább otthon nyugalomra lelhet.

Sera Kristóf Attila (5.b) : Minden jó, ha
jó a vége!
Ha egyszer láttál mesét,
a szerethető szereplőjét,
akkor jól tudod,
hogy milyen jó dolog.
A mese olyan mint a mennyország,
mindig csoda, fantáziavilág,
ennek folyamata megragad,
s a végére minden baj elszalad.

Koltai Kira (6.a)
Sütő Merse (?)
A covid-vírus rossz mert mindenkibe van
félelem
azt várva, hogy végre vége legyen.

Vastag Zsombor (5.a)

Szabó Gergő Szilárd (8.a) : Online
oktatás
A covid miatt nem vagyunk bent az
iskolában,
online már 1 hónapja vagyunk,
nagyszüleinkben alakul ki a védelem,
az utcákon pedig nagy a félelem.
A maszkot mindenki hordja,
de nem mindenki bírja.
A vírus nem válogat,
sajnos bárki lehet áldozat.

Vigyázzunk most egymásra mert komoly
helyzet ez !

Takács Maja (7.a)
Covid kint, barát bent,
a félelem elszáll itt helyben.
Kint maszk, bent védelem,
a családod ne féltsd, mert itt a védelem.
A kapcsolatod a vírussal legyen eltávolodó,
mert a közelébe nem mennél maszkkal sem
ezért ez nagyon jó. Az online jó, ne
menjünk
vissza, mert így végre teljes a nyugalom.

Takács Viola (7.c)
2020 és 2021 a covid éve.
Mindenki rettegésbe és félelemben él.
A barátokkal nincs találkozás a védelem
érdekében.
Ha az utcára mész feltétlenül vegyél
maszkot.
Maradj bent a lakásban nehogy
megfertőződj
Az online oktatás már az agyunkra megy
Kint a rossz idő még a kedvem is elrontja
Már vége lehetne a vírusnak hogy lehessen
menni nyaralni.

Szilágyi Panka (8.b)
Megjelent a covid fontos most a védelem .
Online órán nincsen miatta félelem .
Kinézek az ablakon és odakint csak
maszkos embereket látok .
Mikor lesz már ennek vége ?
Én féltem a családom !
Barátokat nemsokára újra látom , velük a
kapcsolatot most csak online tartom .
Bent vagyok és várom , hogy a virus
elmenjen.

Troszt Benjámin (5.a) : Mosoly a maszk
alatt
Bent nyugalom van, kint félelem,
Hiszen a vírus itt van jelen.
Barátok távol, de online közel,
Mosoly csak a maszk alatt figyel.

Karsai Dóra (6.b)

A család is nyugtalan, mert mindenki fél,
az életemből elröppent már másfél év.

Mikor lesz vége? Nagyon várom,
Magamhoz ölelni az összes barátom.

Varga Bendegúz (7.m) : Egy éve, hogy
bezártak két hétre

Még a suli is hiányzik, az órák, szünetek
Együtt tanulni, játszani veletek.
Erős a covid az első csatát megnyerte
De nem adjuk fel, megküzdünk ellene.

Bent vagyok már mióta,
Még a légzést is online csinálom,
Hetek óta,lehet egy éve is,
Hogy nem láttam a barátom.
Minden kapcsolat összeomlott,
A Covid uralja a világot,
Mégis kiment húsvétkor mindenki,
Hadd lássanak virágot.
Kint maszk,bent védelem,
E kettő közül kell döntenem.
A családban mindenki frusztrált,
Nekem pedig törire kell figyelnem.

Már unalmas, hogy kint kell a maszk,
De kelleni fog még egy ideig.

Vastag Zsombor (?)
Elkezdődött a COVID
Bús vagyok már
Mert rég nem láttam
Barátomat mostanság
Bús vagyok azért is
Mert nem láttam pár rokonom
És ez nekem oly nagyon fáj
De sebaj mert elkezdődik az élet már
És holnap nyitnak is az iskolák.

Varga Zsófia Laura (7.b)
Unalmas már itt bent,
Fojtogat a négy fal.
De valahogy túl lehet élni,
Ha van, ki életben tart.
Koppány Málna 8.b

A félelem nő, s a nyugalom csökken,
Pusztít a vírus, melynek neve covid.

Sütő Merse

