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Nie ma rady, trzeba rano wstać do szkoły iść i 

Siedzieć w ławce, słuchać pani i tak całe dni!  

 

1. 

A ja myślę, że naprawdę szkołę da się lubić  

Jakoś trudno w to uwierzyć ! 

Wolę w szkole się natrudzić, nie chcę w domu siedzieć 

Całkiem sama przez calutki dzień... 

 

Nie ma mamy ani taty – całkiem pusto w domu 

Więc surfujesz po kryjomu! 

Czaty ani snapy nie wystarczą już nikomu 

A od lajków lepsze zwykłe „Cześć!”  

 

Ref. 1 

W mojej szkole wszystko jest ciekawe – jest ciekawe x 2 

I nie braknie czasu na zabawę – na zabawę mamy czas 

Rysujemy, gramy i śpiewamy – i piszemy, i czytamy 

Nasza pani sypie pomysłami – ciągle zaskakuje nas! 

 

Ale godzinami trzeba co dzień w klasie tkwić i 

Jak więźniowie dzieci w szkole siedzą całe dni! 

 

2.  

A ja myślę, że naprawdę szkołę da się lubić  

Jakoś trudno w to uwierzyć ! 

W mojej szkole zajęć tyle, że nikt się nie nudzi  

Czasem nawet obiad da się zjeść...  

 

W mojej klasie są piłkarze, są i snowbordziści 

I malarze, i pianiści 

I harcerze i tancerze, są też i chórzyści 

Tacy różni – a lubimy się! 

 

 

Ref. 2 

W mojej szkole wszystko jest ciekawe – jest ciekawe x 2 

Nasza pani nic nam nie zadaje – więc po szkole mamy czas 

A na lekcjach chętniej się uczymy – łatwiej w ławkach wysiedzimy  

I od razu wchodzi nam do głowy to co zaciekawi nas! 

 

Nie ma rady, trzeba rano wstać do szkoły iść i 

Chociaż to niełatwe, wiesz, że szybko miną dni. 

 

Bridge 

Szkoła to ty i ja i wspólnych zabaw sto 

Czasem spieramy się, lecz to nieważne, bo  

W grupie uczymy się, jak razem zgodnie żyć 

I rozumiemy tych, co inni są niż my! 

 

3.  

A ja myślę, że naprawdę szkołę da się lubić  

Chyba pora ci uwierzyć  

W szkole są wycieczki, dyskoteki i imprezy  

To nasz własny, mały szkolny świat.  

 

Ref. 3 

Wiecie co jest w szkole najciekawsze? 

każdy chętnie przyzna rację, 

Że najlepsze w szkole są wakacje 

Z tym się zgodzi każdy z nas! 

 

Bo wakacje zawsze są ciekawe, są ciekawe, są ciekawe  

I nie braknie czasu na zabawę, na zabawę mamy czas! X 2 


