
K.9.C 
 

Osztályunk főnöke Tóth Zoltán 
Szakálla olyan, mint az orkán. 

Néhanapján kiabál 
A haja nyomban égnek áll. 

Ha azt mondja, hogy feleljünk 
Nyomban csend lesz felőlünk. 

Az órát ő jól múlatja 
Telefonját nyomogatja 

Kis netbookja nagyon faja 
Hát kedvére nyomogatja. 

S ha majd a kávé lefő 
Ő is szélvészként kilő. 

  



K.9.A 
A legjobb osztályfőnök 

 
Osztályfőnök Takácsné, 
Karót is kaptam tőle én. 

A törit Ő megtanítja, 
A fejedet meglapítja. 

Kedveljük és szeretjük, 
Soha el nem feledjük. 

 
A fiúkat megneveli, 

A lányokat meg kedveli. 
A véleményét megmondja, 

Az osztályt meg letolja. 
Szigorú, de mégis jó, 

Gólyáknak csak Ő való!!! 
 

A táncot Ő betanítja, 
A lányok néha bakiznak. 

Minket le nem győzhetnek, 

Csak néha a törtekben.  
Ha osztályfőnök velünk van, 

Az osztályban jó kedvünk van!!! 
 

  



G.9.C. 
Vers Ofőhöz 

 

Faragóné Tóth Orsolya, az osztályfőnökök legjobbja. 
Szereti őt minden gyerek, ki az osztályba bemegy. 

Minden reggel korán kel, hátha aranyat lel. 
De mivel aranyat nem talál, várja őt a fajin osztály. 

Csini tanár, jó a haja, jó az angol akcentusa. 
Rímet farag, verset ír, költői vénával is bír. 

Gimnázium, egyetem, röplabdázott rendesen. 
De aztán egy focimeccse, és a térdének reccs. 

Nem olyan rég ismerjük, de már is megszerettük. 
Gyerekei Dorka, Geri, óvodába ő engedi. 

Sütés, főzés, fakanál, Brownie-ból sokat csinál. 
Zsír király a stílusa, öltözködése is fasza!!! 

G9C a menő, nincsen nálunk feljebbmenő. 
Az angol órán megy a szöveg, padlót fogsz, ha hallasz minket. 
Hip-hop, néptánc, bármi jöhet, nálunk jobb, más úgysem lehet. 

36-os a mi termünk, a földszinten nagy zajt keltünk. 
Ott egyiptomi a hangulat, nagyon jól érezzük magunkat. 

Ez a mi kis osztályunk, együtt sokat mókázunk!!! 
  



G.9.B. 
A mi osztályfőnökünk 

 

A diákok angyala ő, 
mivel a szíve nem kő. 

Vele 45 percet kibírni élvezet, 
Ha az ő óráján ülök azt is elfelejtem, hogy létezem. 

Szőke haja alatt az ész dúl, 
Ha nem tudja tudását átadni kiborul. 

Kedves, megértő ez a nő, 
Bárcsak ilyen lenne majd a nagy Ő. 

Mikor megtudtuk, hogy ő lesz az Ofőnk, 
Röpködtünk az örömtől. 

 
4év alatt ő is megszeret majd minket, 

Hisz a szíve, mint tenger. 
Kozsó sem küldi így a Love-ot, 

De mi megmutatjuk a mi osztályfőnökünk egy álom 
Mi nagyon szeretjük őt, 
Mert egy nagyszerű nő 
Angol tudása nagy bő, 
Ezért lett ő a Tanárnő. 

  



G.9.A. 
Móriczosok vagyunk… 

 
Elhagytuk az iskolánk, 

Ránk most már a gimi vár. 
A jobbak ide járnak, 

A gyengébbek máshol bukdácsolnak. 
Mi vagyunk az Ászok, 

A G/9.A-sok, 
Őrültek vagyunk, de ezt Ti is tapasztaljátok. 

Az osztályfőnök egy határozott nő, 
Mindenki tudja, mi nála a teendő. 

A tanároknál nincs megállás, 
Mindegyik hajt minket, mint egy darázs. 

Vannak köztük kedvencek, de ez a természetes, 
A Móriczot választottuk, mert ez a helyes!!!!!!!!!!!!! 

A Móriczba járunk, küzdünk a jó jegyekért, 
Hogy felnőttként beláthassuk: „Ez megért egy misét!” 

 


