
Hymn SP nr 3 

 

Oto jest szkoła 

NajbliŜsza sercu naszych młodych lat. 

Niezapomniana , zawsze lubiana 

Cząstka wszystkich nas. 

Tutaj dni płyną pracowite, 

Nad ksiąŜką szkolną i nad zeszytem. 

Tu się uczymy, tu pracujemy 

Wszystkie swe siły angaŜujemy. 

 

Ref. O Trójko, nasza szkoło 

Lubimy Cię tak jak ty nas ! 

Dobre wyniki, uśmiech na twarzy 

Dewizą wszystkich klas. ( bis ) 
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