Rajzpályázat témája óvodásoknak
Mentovics Éva: Eső után
Eső után sok a tócsa,
és mind engem csalogat.
Úgy érzem, hogy nem kell várni
egyiknek sem túl sokat.
Beletoppan mindkét lábam,
fröccsen a víz magasba.
Ki hinné, hogy fel tud jutni
nagy része a nyakamba?

Rajzpályázat témája 1-2. osztályosoknak
Szalayné Komlósi Gizella: Vízimalom
Folyóparton
áll a malom
élet van ott
nem unalom.
Nagy kerekét
hajtja-hajtja
csobog a víz
körbe rajta.
Molnárlegény
sosem henyél
pördül fordul
mindig serény.
Bizony neki
sok a dolga
őrli búzát
a malomba'.
Lába előtt
fut az egér
egy kis magon
vígan megél.
Vízikerék
dolgos, derék
péknél sül a
finom kenyér.

Rajzpályázat témája 3-4. osztályosoknak
György Emőke: Vizek - Értől óceánig
Kicsi patak az ér,
De vize sokat ér,
Csendesen csörgedez,
Míg lassan folyó lesz.
Üde forrás vize
Friss, finom az íze,
Egészség egy kortyban,
Ösvény tövén buggyan.
Kígyózó a folyó,
Falvakat átfogó,
Hajó siklik rajta,
Sok-sok halfaj lakja.
A tó vize mindig áll,
Sohasem csordogál,
Sima tükrén arcod
te is megláthatod.
Óriás vízhalmaz,
Mit tenger tartalmaz,
Rajta fodor, hullám,
Élővilág alján.
Nagyobb a tengernél,
És minden vizeknél,
Azúr ég néz bele,
Óceán a neve.

Rajzpályázat témája 5-6. osztályosoknak
Géczi Kinga: A tenger élővilága
Tengerparton sétálok,
Vízicsillagot látok!
Az egyiket felkapom
És a vízbe bedobom.
Tengerisün tanyázik
A sziklák közt, és vedlik.
Mezítláb ne menj oda,
Mert a talpad megszúrja!

Sün páncélján átcsillan
A napfény szikrázóan.
Nézegetem, forgatom,
Tenyeremben ringatom.
Sós víz mélyén a halak
Igazgyönggyel játszanak.
Most a felszín gyűrűzik,
És egy delfin kiugrik!
Uszonyával a vizet
Csapkodja, mily élvezet!
Levegőben megperdül,
Nagyot csobban, elmerül.
Korallzátonyt láttál már?
Mészkővázból épült vár!
Búvóhely sok állatnak,
Polipoknak, halaknak.
Tenger alján, homokban,
Megannyi rák, csiga van.
S mint áttetsző, kék üveg:
Vízen medúza lebeg.
Tengerirózsa kelyhe
Kinyílik, ha van kedve.
Színes kagylók, szivacsok
Telepednek meg itt-ott.
Már régóta itt élnek:
Gyermekei tengernek!
Húzz búvárszemüveget,
S őket közelről lesd meg!

Rajzpályázat témája 7-8. osztályosoknak
Szabó Lőrinc: Egy pohár víz
Hogy a napfény ráesett,
szinte szívdobogva nézem
ezüstszikrás börtönében
az ezüsthideg vizet.
Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenülve
érzi, milyen tiszta vagy.

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestű meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
Jöjjetek, igaz imák:
jó vizek, öntözzetek meg,
és kit oly rosszul szeretlek
válts meg, égi tisztaság!

