Az osztályoknak szerelmes verset kellet írni az alábbi szavak felhasználásával:
kenyérpirító, Szekszárd, pacal, tanya, szenvedély, csillag, bajusz, szerenád, fénykép

I. helyezett
10.A osztály verse
Itt a Valentin-nap, itt van megint
A folyosón sok szerelmes diák kering.
Keressük párunkat, a lelki társunkat,
Szánk nem mond hazugságokat.
Kellesz, mint kenyérpirítónak a kenyér,
Hisz itt föld és ég összeér.
De mostanság nagyon gyatra a szerenád,
Mert csak annyit mondunk, hogy gyere rám!
Azt hallottam, Szekszárdon nagyon jó a pacal,
Ezért sose jövök el onnan üres hassal.
Gyere babám te is velem enni,
De tudom, szerelmed nem lehet megvenni.
Magányos csillag is megtalálja párját,
Édesem, csak ne emeld föl más szoknyáját.
Bár fényképemen sok a filter,
De tudom, úgy szeretsz tiszta szívvel.
Nem vagy te egy bajuszos banya,
De ha szeretnél, lehetsz örömanya.
Hiszen te vagy nekem a legszebb e világon,
Minden porcikádat imádom.
Szenvedélyem irántad életveszély,
De te vagy nekem a főnyeremény.
Esküvőnk lesz a legnagyobb esemény,
Csak mindig legyen tele a hűtőszekrény!
Lagzinknak nagy lesz a hangja,
Beleremeg minden tanya,
Csókot csenek, ha engeded,
Leszek én a herceged!
Sokszor mondom, hogy kedvellek,
De az az igazság….SZERETLEK
Ez a mi napunk, édes,
Maradj velem, míg lehetséges!

II. helyezett
11.A osztály verse
EMLÉK

Emlékszel,
Milyen szép volt a nyár?
A vadító láng
Egy szekszárdi tanyán talált ránk.

Ebédre már pacal volt tálalva,
Csókod még édesebbé vált általa
Midőn a szaftja bajszomról átkerült
Szerelemtől izzó ajkadra.

A dombok fölött már csak
Egy csillag világolt az éjszakában,
Mikor mézédes csókod az ágyban
Már ezredszer kívántam.

Gondolom már várod,
Hogy a vacsorát is említsem
Mikor a szoknyád véletlen/vagy mégsem?
Tányérom fölött meglibbent.

Kívántam akkor ezredszer,
S kaptam utána még tízezerszer,
Szívemben most mégis bánat tüze ég,
Ajkad érintését nem adja többé az ég.

Az estebéd befejeztével
Szerenádom végére is értem
Bocsánat, ha időt Tetőled elvettem,
Ezért Isten ezerszer verjen meg engem.

Most azonban,
Folytatva merengésem,
E forró éjszaka másnapját
Ha nem bánod, úgy felidézem.

Ám, ha meg sem sértelek,
Végső, szenvedélyes búcsú nélkül
El nem engedhetlek, talán csak így,
Vagy még sem nyughat meg szívem.

Reggel két illat ébresztett:
Az egyik rózsaillatú parfümöd
A másik a pirítós aromája,
Még a kenyérpirító mellett állsz, s sütöd.

Így engedelmeddel elmondanám,
Fényképed, ugyan nem tudom,
Meddig lesz még szobám falán,
Biztos vagyok azonban egyben,
Perzselő emléked örökké él bennem.

III. helyezett
9. B osztály verse
A szekszárdi tanya
Elviszlek a szekszárdi tanyára,
mert hasonlítasz egy vén rút banyára,
de elveszlek én, egye fene,
majd enyém lesz a pénzed fele.
De ronda vagy, édes Csilla,
essen rád egy jó nagy csillag.
Vagy nyúlj bele a pirítóba,
vagy bedoblak az íri tóba.
Nem múlt ki a szenvedély,
csak a főztöd szenvedés.
Pacal maradt a bajszomon,
egy napja már ezt hajszolom.
A türelmem tele már,
tessék, itt egy szerenád!
Fényképet ne készíts róla,
azért megszoklak majd, hébe-hóba.

11.B osztály verse
Szerelmünk sorai
Elmentem kenyérpirítót venni Szekszárdra
Adok egy csókot a szép szádra
Leköltöztünk mi a tanyára
Főztünk pacalt vacsorára
Szemedben megláttam a szenvedélyt
Fényképeden a bajuszod hegyét
A csillagos ég alatt szerenádot adtál
S engem szerelemre tanítottál

9.A osztály verse
Szeretem a pacalt, mint a Napot
Lehoznám néked az összes csillagot
Kenyérpirítóban sütném neked a kenyeret
Minden reggel ágyba vinnék egy szeletet
Őrzök rólad egy fényképet a tárcámban
A Ladámmal elvinnélek Szekszárdról Bajára
Megszállnánk együtt Bajusz bácsi tanyáján
És ellovagolnánk a paripáján
Ez volt az én szenvedélyes szerenádom
Légy az enyém, drágaságom!

12. A osztály verse
Hozzám érsz, s mint ahogy a kenyérpirítóban sül a kenyér
Úgy ég az én szívem is a tiédér’!
Az összes csillagot lehoznám az égről neked
S arra kérlek, sose hagyj el engemet!
Amikor a bajuszom megcsiklandozta orcád a tanyán
Semmi másra nem vágytam, csak hogy légy a babám
Úgy kívántalak, mint betyár a szalonnát
Ezért úgy voltam vele, neked jár egy szerenád
Pacal szívem Szekszárdon csak érted dobban,
Mikor egy szenvedélyes éjszaka után fényképed a kezembe nyomtad
Remélem, szívedben örökre ott élek,
Akkor is, ha netán elsodor az élet.

