Ljóð sem voru á meðal þeirra bestu á miðstigi:
				
Yfir vatnið
yfir sjó
þá kemur landið.
Vornótt eina
einn daggardropi
á einu blaði.
Ég sit hér
en hugurinn
í draumi.
Klukkan tifar
en tíminn stoppar
er ég bíð.
Lítil hús
í litlu þorpi
í stórum dal.
Sara Einarsdóttir, 7. bekk Ártúnsskóla

Haust
laufin falla
gul og rauð.
Sólin
svo falleg
svo björt.
Fuglinn
svífur um
syngur fagra söngva.
Elísabet María Jónatansdóttir, 7. bekk Ártúnsskóla

Framtíðin
Framtíðin er flott en líka hættuleg,
hún getur verið skemmtileg,
en samt ekki.
Enginn veit hvernig hún er,
við verðum bara að komast að því.
Jóhannes Þór Gíslason, 6. bekk Ingunnarskóla

Davíð Þór Bjarnason, Selásskóla

Natalía Rós Emilsdóttir, Selásskóla

Daniela Inga Degwitz, Selásskóla

Hitamælirinn byrjar að lækka
laufin detta af trjám
farfuglarnir fara landi frá
og skólinn byrjar þá
geitungarnir leggjast í dvala
undir gömlum þvottabala.
Jökull Orri Birnisson, 5. AÞ Hofstaðaskóla

Á haustin verða laufin
rauð og gul.
Á haustin verður úti svalt.
Þá verður manni kalt.
Þá þarf húfu og vettlinga.
Ég sé kött með kettlinga.
Íris Ásta Magnúsdótti,r 5. AÞ Hofstaðaskóla

Fjölskylda
Frábær
Jákvæð
BÖrn
skemmtiLeg
ÁSt
Klár
Yndisleg
Ljómandi
Dugleg
Alltaf til staðar
Benedikt Hrafn Arnarson, 5. AÞ Hofstaðaskóla

Ef
Ef ég gæti flogið
þá myndi ég fljúga burt,
burt frá stríði og neikvæðni
það yrði gott
og flott.
En ég get ekki flogið burt
svo ég sit hér og er um kjurt!
Katla María Ómarsdóttir, 5. AÞ Hofstaðaskóla

Ef
Ef Hulk kæmi
í Smáralind
þá myndi ég
öskra
á hann
eins og skepna
þar til ég
yrði
rauður í framan
þá yrði hann
grænn
af öfund.
Róbert Carter Kristmundsson, 5. AÞ Hofstaðaskóla

Mín
Ljósin of björt, hljóðið of hátt.
Allt virðist svo óraunverulegt þegar þú ert ekki þar.
Sætið sem ég lít alltaf til er autt.
Hlátur þinn, röddin þín.
Straumurinn sem ég fæ af hlýju þegar brosið þitt ég sé.
Því þú ert manneskjan mín.
Ljósið mitt.
Besta vinkona mín til æviloka.
Lilja Marý Magnúsdóttir, 7. bekk Smáraskóla

Stelpan á steininum
Hversu lengi er hægt að liggja í leyni?
bíða á gömlum gráum steini
labba um í grænum skóg
vera til í frið og ró.
Búin að bíða þarna í nokkur ár
marin og með mörg sár
í grárri lopapeysu
illt af magakveisu
hún grætur
á bara þreytta fætur
eftir að hafa ferðast yfir mörg fjöll
og barist við vond tröll
berfætt, úfin og tætt.
Svo er hún líka alltaf ein
það er eins og að brjóta mörg bein.
Salka Björt Björnsdóttir, 5. DM Háteigsskóla

Náttúran á vorin
Úr dölunum vatnið flæðir,
jurtir sárið græðir,
grænka flestar hæðir,
sólin falleg ísinn bræðir,
í skólanum um náttúruna lærið.
Torfhildur Elva FriðbjargarTryggvadóttir, 6. bekk Brekkuskóla

Amalía Ívarsdóttir, 6. bekk Smáraskóla

