
ZIELONA SZKOŁA – HISZPANIA, MAJ 2015  

 

Wielodniowa wycieczka edukacyjna do Hiszpanii (16.05. – 26.05.2015r.) widziana  

i opisana przez uczestników w formie piosenki, która wygrała konkurs, zorganizowany przez 

nauczycieli w ostatni wieczór pobytu w Calelli: 

 

Hiszpański wehikuł czasu 

 

Ref. Cztery razy chociaż w roku 

do Hiszpanii wybierz się. 

"Ola!", "gracias" i "adios" - 

z ludźmi porozumiesz się. 

 

 1. Dziś 16. maja dzień,  

do Hiszpanii jedzie się. 

W autobusie głośno jest, 

a towarzystwo THE BEST! 

Pan kierowca jest przemiły, 

nie używa dużo siły, 

bo tu dzieci grzeczne są 

z panem bardzo jechać chcą. 

 

 2. Do Monaco grupa cała 

dzisiaj rano przyjechała, 

żeby zwiedzić miasto w mig 

i na plażę szybko iść. 

Pan przewodnik super gość, 

czasem ma nas jednak dość. 

Może z "r" sobie nie radzi, 

ale fajnie nas prowadzi. 

 

3. Dziś pokoje dostaniemy, 

jak policji uciekniemy. 

Ona kontroluje nas, 

my czekamy długi czas. 

Tu w Calelli plaża nasza 

do pływania nas zaprasza. 

Chętni do zwiedzania też, 

by na shopping wybrać się. 

Pani Ania fajna laska, 

trochę jak dama z obrazka. 

Zawsze świetny humor ma, 

wszystkim dobrą radę da. 

 

4. Dzisiaj plaża nas wezwała, 

do rozgrywek przekonała 

i uczniowie tu przegrali, 

pedagogom fory dali. 

Drobny deszczyk nas przegonił 

i na spacer w dal wygonił. 



Po powrocie konkurs mały, 

który dziewczyny wygrały. 

Pani Kraus też spoko babka, 

to nie żadna wariatka, 

a jak trochę spalisz się,  

 

ona sprayem psiknie cię. 

 

5. Wszyscy dziś chcą iść na plażę, 

to jedyne, o czym marzę. 

Lecz pogoda jest deszczowa,  

słońce się przed nami chowa. 

Znów dorośli każą czekać 

na kolejkę, która zwleka. 

Niecierpliwią się już dzieci, 

więc na obiad każdy leci. 

Gdy już kolej przyjechała, 

to nam miasto pokazała. 

Trochę miejsca było mało, 

bo się pań nie posłuchało. 

Ta przejażdżka to za mało, 

nam wędrówki się zachciało. 

Do latarni morskiej szliśmy 

piękne rzeczy widzieliśmy. 

Pani Basia nam kazała  

posmarować swoje ciała, 

sama siebie nie skropiła 

i czerwona się zrobiła. 

Jednak super jest i ona, 

zawsze dobrem zło pokona, 

zawsze dzieciom dopomoże, 

no i bardzo lubi morze. 

6. Czwartek dniem jest wyjątkowym - 

jedziemy do Barcelony. 

Jednak nic nie kupiliśmy, 

no bo czasu nie mieliśmy. 

A pan Kawa - supcio gość, 

nie ma towarzystwa dość. 

On rozbawia nas do łez, 

często w morzu pluska się. 

 

7. Dziś udała się pogoda 

i na plażę grupa młoda 

wyszła poopalać się, 

jednak coś im poszło źle. 

Teraz każdy był spalony, 

trochę za bardzo czerwony, 

więc nie poszedł już na plażę, 

tylko ciało kremem maże. 

Dbali o nas ci dorośli 



i nie mieli świadomości, 

że uczniowie rozrabiają, 

po pokojach wciąż biegają. 

 

  

 

8. Na wschód słońca grupa mała 

dzisiaj rano się wybrała, 

a gdy zobaczyli wszystko, 

to wrócili do nas szybko. 

Potem znów wyszliśmy razem, 

aby smażyć się na plaży, 

tam znów trochę nas spaliło 

i bordowo wszystkim było. 

Na kontrolę przyszli potem, 

bo taką mieli ochotę. 

Pani Kraus nam pomagała 

nogi sprayem wypsikała. 

Potem było karaoke, 

pośpiewaliśmy tam trochę, 

lecz niektórym było mało, 

więc śpiewali przez noc całą. 

 

9. Już wycieczka kończy się. 

Bardzo smutno wszystkim jest. 

Bardzo chcielibyśmy jeszcze, 

może miesiąc, może więcej. 

Pani Kraus oraz pan Kawa - 

z nimi super jest zabawa. 

Pani Ania jest genialna, 

Pani Basia także fajna. 

Sucha dobrze się bawiła, 

bo w Hiszpanii sobie była. 

Była grzeczna, bądź też nie, 

lecz udało wszystko się! 

 


