
Szkoła moją małą Ojczyzną 
 

 

 

 

    Szkoła to nie tylko budynek, lecz Ojczyzna mała. 

    Tyle w niej zagadek, że głowa wysiada. 

 

 

    Gdy zadamy pytanie:” po co?”  i „dlaczego?” 

    Gdy chcemy się dowiedzieć czegoś nowego, 

    To nauczyciele jak zwykle umysłu ostrością    

    Wiedzą , jak obsypać nas swoją mądrością. 

 

 

    W szkole każdy wychowawca powinien wiedzieć, 

    Że na sprawdzianach wszyscy wspólnie powinni siedzieć. 

    W tym budynku pełno jest znajomych twarzy, 

    Więc idziemy do niej z uśmiechem na twarzy. 

 

 

    To jest właśnie ma mała Ojczyzna. 

    Niech każdy dobrze to wykorzysta! 
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* * * 
 

               Nasza szkoła jest wesoła, 

              Jednak miewam przez nią doła. 

              Kiedy w szkole uczę się, 

              Wszystko wciąż zasmuca mnie. 

              Już w niedzielę miewam nerwy, 

              Od nauki żądam przerwy. 

              Lecz nadzieję ciągle mam, 

              Że na koniec roku zdam. 

              Piszę , liczę, rozwiązuję, 

              Pani wciąż mnie kontroluje, 

              Lecz ja nigdy się nie poddam 

              I świadectwo z paskiem oddam. 

              Przyjaciele mnie wspierają, 

              Świetną motywację dają. 

              Nikt tu jednak się nie przyzna, 

              Że ta szkoła to Ojczyzna. 

              Tu żartować, śmiać się możesz, 

              A w potrzebie jej pomożesz. 

              Lecz pamiętaj, uczniu drogi, 

              Gdy opuścisz szkolne progi, 

              To zatęsknisz za wszystkimi 

              Zajęciami, znajomymi. 

              To cię bardzo wnet zasmuci, 

              Że ,co było, już nie wróci. 
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         Wielka feta 

 
          Wstaję rano, jem śniadanie 

          I już myślę, co się stanie... 

          Szkoła ma dziś urodziny, 

          Hucznie pięćdziesiątkę obchodzimy. 

          Będą ważni goście, celebryci, 

          Absolwenci i oczywiście, my dzieci. 

          Już się zaczęło... 

          Cała szkoła w odświętnej gali. 

          Wszyscy na tę chwilę czekali. 

          Na sztandarze orzeł biały 

          Dumnie z uczniami wędruje po sali. 

          Uroczysty apel, występy dzieci, 

          Wszyscy uśmiechnięci, dyrekcja i absolwenci. 

          Uczniowie tańczą, wiersze recytują, 

          Z pewnością goście się dobrze czują. 

          Przecież jubileusz to znamienity, 

          Będzie obiad wyśmienity. 

          Zagra „ Czwarta Grupa Biednych”, 

          Która ma wielu fanów wiernych. 

          Zabrzmi blues do szaleństwa, 

          Aż każdy ten dzień zapamięta. 

          Koniec święta, koniec fety, 

          Czas napisać artykuł do gazety! 
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Szkoła moją małą Ojczyzną 
 

 

 

          O naszej szkole w Łagowie, 

          każdy Wam zawsze z chęcią opowie. 

 

          Szkoła to okno na świat otwarte, 

          gdzie wszystkie ścieżki są przetarte. 

          My ścieżkami podążamy, 

          wszelką wiedzę zdobywamy. 

 

          W niewielu szkołach jest tak, 

          że ogląda się za nią cały świat. 

          Panuje w niej ciepło i zgoda, 

          a to otuchy co dzień nam doda. 

 

          To miejsce, gdzie wspólnota istnieje 

          i dlatego słońce zawsze grzeje, 

          a nawet, gdy nas ono przypieka 

          i tak można ujrzeć zalety człowieka. 
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*  *  * 
 

 

          Kiedy dzwonek nas zawoła, 

          Na lekcje pędzić czas. 

          Na zajęciach uważamy, 

          A do domu z wiedzą wracamy. 

          Mamy dużo sił i zapału, 

          Energii nam nie brak. 

          Lekcja trwa zabawnie lecz poprawnie. 

          W naszej szkole jest dobrze i radośnie. 

          Każdy czuje się tu dobrze. 

          Chętnie rano wstajemy, 

          By do szkoły się nie spóźnić. 
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Szkoła naszą Ojczyzną 
 

 

          Najdroższa szkoło, 

          Z Tobą zawsze jest wesoło! 

          Tyś jest bezcenna na tym świecie! 

          Drodzy uczniowie, czy o tym wiecie? 

          Nie zabraknie w niej nauki, 

          Więc w naszej wiedzy nie będzie luki. 

          Jest tu dość zabawy i mądrości, 

          Dostarczonej w dużej ilości. 

          Są tu wzloty i upadki, 

          Często nawet wielkie wpadki. 

          I choć oceny dobre zdobywa się niełatwo, 

          Pamiętajcie , że wysilać się warto! 

          Może teraz myślicie o tym z kpiną, 

          Ale te czasy szybko miną. 

          Każdy może wspominać z uśmiechem na twarzy 

          I o powrocie do szkoły będzie marzył. 

          Więc niech każdy o tym wie, 

          Że szkoła naszą Ojczyzną jest! 
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