
PIOSENKA O SZKOLE (Pan Kleks) 

Witajcie w naszej szkole 

Tu każdy ma swą rolę 

Dyrektor rządzi szkołą 

Jest całkiem odlotowo 

Ta szkoła jest wesoła 

Nikt tutaj nie ma doła 

Uczniowie to luzacy 

I nie rwą się do pracy 

Nikt tutaj się nie burzy 

A czas nam się nie dłuży 

Nie jestem więc ponury 

Gdy wchodzę w szkolne mury 

---------------------------------------------- 

PIOSENKA O GEOGRAFII (Aya RL) 

Stoję przy tablicy sam w mapę gapię się 

Gdzie cieśnina Bosfor jest? 

Matko! Któż  to wie!? 

I wyczuwam groźny wzrok 

Czuję to już drugi rok 

Potem o uprawę zbóż zagadnęła mnie 

„To mój konik” – powiedziałem, ale było źle 

Gegry mam naprawdę dość,  

daje mi co roku w kość 

Tam tam tam trzy pały z gegry mam 

Tam tam tam czy do następnej zdam? 

Tam tam tam ten ciężar cięgle pcham 

Tam tam tam nie jestem jednak sam 

 

 

PIOSENKA O JĘZYKACH (Kulig) 

Pa pa  Ra pa pa 

Pa Ra pa pa 

Pa Ra pa pa pa 

Dzisiaj poniedziałek  

dzień to językowy 

||: Hej znowu muszę kupić  

tabletki od głowy :|| 

Najpierw czasowniki w ojczystym języku 

||: Hej potem na niemieckim  

buszuję w słowniku :|| 

A na koniec angol do mnie się uśmiecha 

||: Hej dla mnie poligloty  

żadna to pociecha  :|| 

-------------------------------------------------------- 

 

PIOSENKA O W-F (Ona tańczy dla mnie) 

Ja uwielbiam go, on przy mnie jest 

Odstresowuje 

Bo pobiegać chcę, gdy złapię dziś 

Jedynkę , dwóję , tróję 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOSENKA O PLASTYCE (Dmuchawce) 

Siedzę sobie na plastyce  

na ławce papier, pędzel i farbki 

Woda w słoiczku, łza na policzku 

Wszystko będzie takie brudne  

i poplamione Farba się maże ,  

a pani każe malować twarze 

Czerwoną namaluj to 

Czarnego nie żałuj bo 

 To fajnie wyjdzie 

Może ktoś przyjdzie 

Dlatego  

posłuchaj co mówię ci 

Ja znam się no uwierz mi 

Więc się przykładaj 

Dłużej nie gadaj i maluj…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciągle pała! Znowu z matmy i z polaka ją 
dostałam 
a mnie marzy się piąteczka  taka mała, 
ja ze szczęścia bym z tej piątki cała drżała. A 
ja?  

A ja chodzę z głową w chmurach i na przekór 
wszystkim robię.  
Patrzę w niebo, o wakacjach marzę sobie 
aż tu nagle co ja w rowie tutaj robię!! O tak. 

Ciągle pała! Wszyscy biegną z referatem lub 
rozprawką, 
Skończy się to wnet zadyszką albo czkawką, 
Może nawet histeryczną wręcz głupawką. A ja? 

A ja chodzę z głową w chmurach i na przekór 
wszystkim robię.  
Patrzę w niebo, o wakacjach marzę sobie 
mój referat w głowie utknął gdzieś w połowie. 
O tak. 

Ciągle pała! Mam już dosyć lektur, nowel, 
opowiadań, 
Tych liryków i epików, wiecznych zadań, 
Kiedy wreszcie się uwolnię od tych kazań. A 
ja?  

A ja chodzę z głową w chmurach i na przekór 
wszystkim robię.  
Patrzę w niebo, o wakacjach marzę. sobie 
i nie ważne co mi Pani teraz powie. O tak.  

Ciągle pała! Nagle ogniem otworzyły się 
niebiosa,  
Bo spojrzała na mnie pani tak z ukosa. 
podskoczyłam jakby mnie ucięła osa. A ja?  

Już nie chodzę, z głową w chmurach i na 
przekór robić nie chcę 
od jedynek w nocy mnie przejmują dreszcze 
Może uda się poprawić którąś jeszcze o tak! 
 
 

CO NAM W DUSZY GRA 

1. Tam, gdzie kolorowy wstaje dzień 

Tam, gdzie czysty błękit 

Tam, gdzie sny tęczowy zawsze mają smak 

Tam my 

Tam, gdzie skrzy się srebrem biały puch 

Tam, gdzie zieleń tańczy 

Gdzie noc księżyca niesie złoty blask 

Tam my 

Z kropli nut, w splocie słów 

Najpiękniejsze świata dźwięki 

Ślemy (w świat) Wam z serc i ust 

Słowa tej piosenki 

Ref. 

Każdy świt, każdy nowy dzień 

Niechaj brzmi symfonią szczęścia chwil 

Dzielmy się tym co w duszy gra 

Wtedy świat już zapomni, co to łzy 

 

2. Słów, których na co dzień czasem brak 

Słów – tych najpiękniejszych 

Tych słów, zaklętych dźwięków moc i czar 

Chciej dać 

Z kropli…. 

Ref.  Każdy świt…. 

 

Coda:   Wtedy świat zapomni, co to łzy – 2x 

 

 

 
 


