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Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

Школа 

 

Пуна је ученика, пуна је ђака, 

у њу долазе, из ње одлазе. 

Они су паметни, они су бистри, 

они су деца, и клинци хитри. 

Понекад немирни, понекад мирни, 

понекад вредни, а понекад лењи. 

Они је воле, понекад мрзе, 

али увек плачу кад одлазе. 

 

 

 


