Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
Johann Wolfgang Goethe

Zbiór pieśni i piosenek
na uroczystości
szkolne
Autor: Ewa Mrozińska

Dzikie kaczki
autor tekstu: Ewa Mrozińska
melodia: „Wakacje” kabaretu OTTO

I.

Znowu przyszła pora na piękne dzikie zwierzę,
które trzeba chronić i więcej o nim wiedzieć.
Wiedzieć, dlatego żeby mu pomagać.
Żeby było zdrowe i mogło się rozmnażać.
A jest to przecież: krzyżówka, cyranka, cyraneczka,
ogorzałka, gągoł, świstun, uhla, krakwa.
To dzikie kaczki są.
Ref. Kaczuszki, choć mają krótkie nóżki,
to dobrze pływają.
Nurkują świetnie też.

II.

Na lekcjach przyrody dzieci się pytają,
Które dzikie kaczki w Polsce przebywają.
Gdzie budują gniazda, ile jaj składają,
jak są upierzone i czym się odżywiają?
A kaczki jedzą: kijanki, ślimaki, rybki, żabki i robaki.
Małże, kiełże też.
Ref. Kaczuszki …

III.

Chodzę do szkoły i wiem dobrze o tym,
że kaczka to ptak wodny i się nie utopi,
bo ma tłuste piórka i bardzo dobrze pływa.
Przylatuje wczesną wiosną,
ale gdzie przebywa?
A kaczka woli: stawy, rzeki, torfowiska i jeziora też.
Ref. Kaczuszki …

IV.

Chrońmy dzikie kaczki, bo to piękne ptaki,
bez naszej pomocy zginą nieboraki,
bo liczebność ich maleje w Polsce i na świecie.
I dlatego jest rok kaczki, czy już o tym wiecie?
Należy tylko wiedzieć, że pomocy chce.
Ref. Kaczuszki …

Pomóżmy zającom
autor tekstu: Ewa Mrozińska
melodia: „Idzie wiosna” M. Ziąber

I.

Wszystkie dzieci wiedzą w szkole,
że jest „Rok zająca”,
że szarakom trzeba pomóc
w ich trudnych miesiącach.
Aby mogły się rozmnażać,
by ich wiele było.
byśmy wszyscy się cieszyli,
że ich znów przybyło!
Ref. Jak to miło spotkać w lesie
zająca szarego,
który biegając zygzakiem
zmyli wroga swego.

II. Jedną z przyczyn, że zajęcy
jest mało na świecie,
to zatrute środowisko
i wy o tym wiecie.
Trzeba w zgodzie żyć z przyrodą
i jej nie rujnować,
by zajączek miał jedzenie
i mógł się gdzie schować!
Ref. Jak to cieszy wszystkie dzieci
gdy zajączek szary,
zdrowo żyje w swej kotlince
przy pełnej rodzince.

Sędziszowska sarna
autor tekstu: Ewa Mrozińska
melodia ludowa z okolic Żywca „Sarna”

I. Przez sędziszowskie pola biegnie sarna.
Cewkami przebierała, boby żarła.
Ref.
Trochę nasion, świeżych liści
i owoców leśnych kiści.
Hej, jak to sarna, jak to sarna!
II. Hej z kamienia na kamień skacze sarna.
Dumna ze swej urody łeb zadarła.
Ref.
Nastawiła swoje łyżki
nasłuchując szelest liści.
Hej, jak to sarna, jak to sarna!
III. Sarna to piękne zwierzę, wszyscy wiemy.
Lecz ma za dużo wrogów na tej ziemi.

Ref.
My o sarnie wiedzę mamy
i jej chętnie pomagamy.
Bo to jest sarna, nasza sarna.

Trznadel- mały ptaszek
autor tekstu: Ewa Mrozińska
melodia: „Orkiestry dęte” U. Rzeczkowska
1. Trznadel, to jest mały ptaszek,
bardzo pięknie ubarwiony,
chociaż pospolity,
lecz pamiętaj o tym,
że to ptak w Polsce chroniony.
Gdy jest w okresie godowym,
to jest bardzo kolorowy,
bo ma żółtą główkę
i rdzawy kuperek,
a jest mały jak wróbelek.
Ref. Trznadlu nasz cały Sędziszów śpiewa,
trznadlu nasz, pozostań z nami tu,
chcemy ciebie słuchać, jak ty śpiewasz,
swoje słynne sisisisi, sisisisisit…
2. W płytkim zagłębieniu ziemi,
ptak ten gniazdo swe zakłada,
buduje je z trawy,
mchu, siana i słomy
i tam aż pięć jajek składa.
W lecie trznadel się odżywia,
w szczególności owadami,
jesienią i zimą,
gdy owadów nie ma,
nie pogardzi nasionami.
Ref. Trznadlu nasz…
3. Mały ptaszek zamieszkuje,
łąki, pola, niskie drzewa,
odwiedza paśniki
i nasze karmniki,
no i bardzo ładnie śpiewa.
Nawet wielki mistrz Beethoven,
tak śpiew ptaka umiłował,
że w V symfonii,
gdy ją komponował,
to trel trznadla naśladował.
Ref. Trznadlu nasz…

Pożegnania nadszedł czas
autor tekstu: Ewa Mrozińska
muzyka: „Płoną góry, płoną lasy” Czerwone Gitary

1. Dziś gimnazjum swe żegnamy ,dobrze wiedząc ,że
wkrótce przyjdzie czas ,aby rozstać się.
Choć daleka droga, onieśmiela wielu z nas,
to na własnych nogach, trzeba kluczyć w świat.
Ref. Ruszajmy więc , w nadziei szlak.
Ruszajmy by , odkrywać świat.
Żegnajmy dziś, beztroski czas.
Wkraczajmy wraz, w dorosłości świat.
2. Choć ostatni szkolny dzwonek , wzywa nas do klas,
my nie zapomnimy , gimnazjalnych lat.
Chociaż smutek serce targa, w oku błyska łza,
tą piosenką chcemy , podziękować wam.
Ref. Przyjmijcie więc, podziękowań moc.
Za poświęceń czas i cierpliwość swą.
Przepraszamy dziś, za chwile złe.
Już wiemy , że wiedza liczy się.

Grosik do grosika
autor tekstu: Ewa Mrozińska
muzyka: tradycyjna „Pije Kuba do Jakuba”

1. Bądź wytrwały w swych marzeniach,
ucz się pilnie w szkole.
Nigdy czasu nie oszczędzaj
i pracuj z mozołem.
Nie oszczędzaj trudu
w sportowych zawodach.
Lecz oszczędzaj w SKO
i pomyśl o dochodach.
2. Jaś ma już za mały rower
i o większym marzy.
Ola chce mieć swój telefon
i grać na gitarze.
Krzyś z kolekcji monet
ma dużo radości.
A to wszystko dzięki
Szkolnej Kasie Oszczędności.
3. Niech to będzie jeden grosik,
albo i złotówka.
W SKO gdy ją odłożysz,
będzie kiedyś stówka.
Niech to będzie grosik,
albo i złotówka.
W SKO gdy ją odłożysz,
będzie kiedyś stówka.

Patron nasz
autor tekstu: Ewa Mrozińska
melodia: Ewa Mrozińska (rytm kujawiaka)

1. Patrzcie chłopcy i dziewczęta
to Kościuszko patron nasz.
Szanowany w całym świecie,
cnót i męstwa wierna straż.
Ref. O Kościuszko, piękny wzorze!
W każdej życia naszej porze.
Pragniemy Cię naśladować,
jak Ojczyznę swą miłować.
2. On w zwycięstwo wierzył zawsze,
choć przeciwnik silny był.
Dla Ojczyzny zrobił wszystko,
bo ją kochał z całych sił.
Ref. Patrz Kościuszko na nas z nieba.
Chcemy w wolnej Polsce żyć.
Twego ducha nam potrzeba,
by dobrym Polakiem być!

Dzień ślubowania
autor tekstu: Ewa Mrozińska
muzyka: „Piosenka o sąsiedzie” B. Potemkin

1. Już wakacje się skończyły,
szybko minął laby czas.
Podstawówka już za nami,
na gimnazjum przyszedł czas.
Pięknie cię witamy szkoło,
przekraczając progi twe.
W szkole zawsze jest wesoło,
dużo nauki to się wie!
Ref. Tak, tak, to nauki czas, czas, to nauki czas, czas,
witamy ciebie nasza szkoło!
Tak , tak ,to nauki czas, czas, to nauki czas, czas,
witamy cię.
2. W naszej szkole wszystko nowe,
przeżywamy wrażeń moc.
Podręczniki już gotowe,
bo nauki nigdy dość.
Pięknie cię witamy szkoło,
przekraczając progi twe.
W szkole zawsze jest wesoło,
dużo nauki to się wie!
Ref. Tak, tak….
3. Dziś wam wszystkim ślubujemy,
dobrym uczniem stać się gdyż.
Wciąż tak mało jeszcze wiemy
i pragniemy piąć się wzwyż.
Pięknie cię witamy szkoło,
przekraczając progi twe.
W szkole zawsze jest wesoło,
dużo nauki to się wie!
Ref. Tak, tak…

Święto kobiet
autor tekstu: Ewa Mrozińska
muzyka: „Lajkoniku, prowadź nas” M. Ziąber

1. Dziś święto wszystkich kobiet,
małych i dużych pań.
I dla nich chciałbym dzisiaj,
bukiecik z serca dać.
Z bukietem ślę życzenia,
szczęśliwych życząc dni.
By wolne od zmartwienia,
były ich wszystkie sny.
Ref. Dziś piosenkę śpiewam ci
w dniu twojego święta.
Pragnąc aby buzia twa,
była uśmiechnięta.
2. W tak ważnym dzisiaj święcie,
prezent dla pani mam.
Bo same dobre stopnie,
będę od teraz miał.
I chciałbym, żeby pani,
uczyła długo nas.
A ta moja nauka,
nie poszła nigdy w las.
Ref. Dziś piosenkę śpiewam ci
w dniu twojego święta.
Pragnąc aby buzia twa,
była uśmiechnięta.

Wrześniowy dzwonek
autor tekstu: Ewa Mrozińska
muzyka: ,,Czar ogniska” Z. Piasecki

1. Gdy wrześniowy dzwonek,
do klas wzywa nas,
pamiętaj kolego,
że to nauki czas.
Pożegnaj jezioro,
morze, góry, las.
Zachowaj wspomnienia,
wrócisz tam nie raz.
Ref. A ja marzę o wakacjach,
bo tak krótko trwały.
O wędrówkach, spływach wodnych,
wypadach w nieznane.
Gdyby tak możliwe było,
zrobić małą zmianę:
dwa miesiące spędzać w szkole,
dziesięć na zabawie!
2. Wakacje za nami,
lata dobiegł kres.
Uczyć się wciąż trzeba,
bo to ważna rzecz.
Odrzuć swe zmartwienia
i zaśpiewaj wraz,
że i na zabawę ,
zawsze znajdziesz czas.
Ref. A ja marzę …

