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Zerówki: 

My z zerówki dziś idziemy 

I przygodę przeżyć chcemy 

Lewa, prawa, prawa, lewa, 

Z nami kazdy dziś zaśpiewa 

 

 

1a 

My po lekcjach już idziemy 

I o lesie wszystko wiemy, 

Wszystkie drzewa poznajemy 

Z mapą zginąć nie możemy! 

 

1b 

My na rajd się wybieramy.  

Mądre głowy z sobą mamy. 

Patrzę w lewo, patrzę w prawo, 

cało grupa idzie żwawo. 

 

 

2a 

 

Dziś na rajd idziemy pieszy, 

każdy uczeń się ucieszył, 

że nas mama spakowała 

i kanapki też nam dała. 

 

2b 

 

Na wycieczkę wyruszamy, 

mądre głowy dzisiaj mamy. 

Krok za krokiem więc idziemy, 

jako pierwsi przybędziemy. 

 

2c 

 

Nasze głowy pełne marzeń, 

w lesie czeka wiele wrażeń. 

Tutaj sowa, tam wiewiórka, 

a przy Warcie nasza zbiórka. 

 

3a 

 

My o rajdzie dziś śpiewamy, 

w Puszczykowie metę mamy. 

W teczkach – oprócz parasoli - 

gry i piłki; jak kto woli. 

 

 

 



3b 

 

Dziś na rajd się wybieramy 

mądre głowy z sobą mamy. 

Trasę mądrze wytyczamy 

no i w drogę już ruszamy. 

 

 

 

3c 

 

Blisko rzeki Warty meta, 

metę widać już z daleka. 

Wszyscy z sił już opadamy, 

lecz wyprzedzić się nie damy. 

 

 

 

4a 

1. Coś wam dziś powiedzieć chcemy - 

my się w Warcie wykąpiemy 

Oczywiście żartujemy, 

póki co – maszerujemy.     Z.Tumach, P. Głowacka 

2. My jesteśmy dziś na rajdzie. 

Kto się zgubi – ten się znajdzie. 

Dziewczęta wędrują z przodu, 

chłopcy – nie umrzecie z głodu. 

 

 

4b 

 

1. My przyrodę dziś poznamy 

kwiatki Pani pozbieramy. 

Gdy dotrzemy już na miejsce, 

zjemy coś przy żurawiejce. 

2. My na rajd się wybieramy 

i z uśmiechem wyruszamy. 

Nasza szkoła – mądra głowa, 

na kiełbaski też gotowa. 

 

 

4c 

 

1. Nasza klasa jest wytrwała, 

bo pędzimy dziś jak strzała. 

Zamoczymy nogi w wodzie, 

nic nie stoi na przeszkodzie.  (Spirka) 

 

2. My o rajdzie dziś śpiewamy, 

bo na szlak się wybieramy. 

Każdy uczeń dobrze wie-e, (Krywko, Pawłowski) 

że rajd najważniejszy je-est. 



 

 

 

3. Całą szkołą wyjeżdżamy, 

leśne ścieżki zdobywamy. 

Z mądrą głową wyruszamy 

nad Wartą odpoczywamy. (Przybylski, Grupa, Stachura, Grzybowski) 

 

4. Dziś idziemy długą drogą, 

człapiemy noga za nogą. 

Długa trasa dziś nas czeka, 

metę widać już z daleka.    (K.Kirsza) 

 

5. My po drodze rozmawiamy, 

do siebie się uśmiechamy. 

Pan Fellenberg już zmęczony, 

szkoda, że nie zabrał żony. 

 

 

 

 

 

5a 

 

1. Idźmy więc, bo szkoda czasu. 

Wyruszyliśmy do lasu. 

Rzekę już pomału widać -  

chodźmy sobie tam popływać. (J. Wichtowska, Majka) 

2. Dziś nad Wartę wyruszamy, 

z wartką wodą się spotkamy. 

Mądre głowy naszej klasy, 

chociaż z nas są ananasy. (K.Płonka, W. Przewoźna) 

3. Dzień bez lekcji to jest nuda: 

bez czytania, bez pisania, 

my na rajd dziś wyruszamy, 

żurawiejki też śpiewamy. (Robert, Michał) 

4. Piąta klasa duchem silna, 

w grupie zwarta i stabilna. 

Rajd ten jest do pokonania, 

w pocie czoła, bez stękania. (Kinga Beśka) 

 

 

5b 

 

1. Piąta b jest dziś na rajdzie, 

każdy coś dla siebie znajdzie. 

Dawid bawi się gdzieś z Martą, 

Norbert chowa się nad Wartą. 

2. Piąta klasa jest na rajdzie, 

mądre głowy tu się znajdzie. 

Obok płynie Warta rzeka, 

a czas szybko nam ucieka. 



3. Rajd nasz pieszy jest bombowy, 

wszędzie tylko mądre głowy. 

Powiedziała Zuzi Marta, 

że tuż obok płynieWarta. 

4. Idzie Julek, idzie Julka, 

pani Ola i Wandziulka. 

Idą same mądre głowy, 

bo to rajd jest nasz klasowy. 

5. Płynie Warta, kwitną pola, 

to jest piątej klasy pora. 

Idą same mądre głowy, 

może chociaż do połowy. (M.Andrzejewska) 

6. Koło Warty dziś idziemy 

i śpiewamy, żartujemy. 

My zabawy wymyślamy 

no i miło czas spędzamy. (M.Wilczyńska) 

7. Gdy jesteśmy w środku drogi 

bardzo nas już bolą nogi,  

lecz świadomość nadal mamy, 

że na mecie się spotkamy.  (W.Berkowska) 

 

5c 

 

Dziś na rajd się wybieramy 

i nad Wartą pośpiewamy. 

Z mądrą głową też idziemy, 

cel wycieczki osiągniemy. 

 

6a 

 

My się pokrzyw nie boimy, 

kleszczy raczej nie znosimy. 

Choć zmęczeni, lecz szczęśliwi, 

finał rajdu nas ożywi.  (H.Lee) 

 

To ostatni rajd nasz pieszy, 

wkrótce szkołę opuścimy, 

więc na metę popędzimy, 

bo się przeszkód nie boimy.  (M.Haczyk) 

 

 

Gdy idziemy duktem leśnym 

każdy z nas się zastanawia: 

skąd ta nazwa „żurawiejki”? 

Chyba prosto od żurawia... 

 

Patrzę w lewo, patrzę w prawo - 

cała grupa idzie żwawo, 

ale kogoś boli noga, 

bo zbyt długa była droga. 

 

 


