Himna 4. bT na daljavo
Fantje in punce 4. b prijatelji smo pravi,
vsakogar sprejmemo k naši zabavi.
Razred je knjiga znanja, ki nas vsak dan kaj novega nauči,
razred je veliko novih stvari.
Veliko nas mladih v razredu prebiva, polne učilnice šolske vsak dan.
Najbolj pa v športni dvorani, uživa, ki žogi polno je predan.
Med sošolci se v razredu spletajo vezi, čas otroštva si delimo smeh, veselje in skrbi.
Razred je poln novih snovi,
tam se učimo, smejimo in družimo.
Vsak se uči le za svoje dobro,
saj boš to vedel za vedno.
V razredu imamo super učiteljico,
ki nam popestri vse naše ure.
Z učiteljico se zabavamo ter učimo,
zato z ure se veliko naučimo.
Smo 4. b, smo veseli, razigrani,
med korono na ekrane prikovani.
Trenutno smo brez svojega razreda,
učiteljica nas z ekrana gleda.
Moj razred mi je všeč, tam imamo vse, kar rabimo,
tam se učimo, pojemo in veselimo.
Mi smo 4. b, v šoli veliko sedimo, da se kaj novega naučimo.
K telovadbi hitimo, da slučajno ne zamudimo.
Za prijazna dejanja srčke dobimo, ko druge razveselimo.
Med poukom ni zabave, če ne so prazne glave.
Naš pouk sedaj prek Zooma poteka,
kdaj se ne slišimo, ker zašteka.
Naša učiteljica je Zvonka, včasih jo heca elektronka.
Hitro Lenart se oglasi in težav več ni.
V šolo hodimo, da se učimo in si znanja pridobimo.
Vsak svojo šolsko torbo ima, ki je po navadi čisto zvrhana.
Vsi mladi in veliki, ampak čisto podobni
v učilnici pridobimo znanje in sanje.
V zvezke zapišemo težke račune,
vsi iz rokava stresemo rešitve.
Vsi v šoli se učimo
in med odmori ponorimo.
Ko šolski zvonec šolski zadoni,
vsem na igrišče se mudi.
V šoli smo veseli vsi,
žalostni pa smo, ko treba je domov!

4. b je zabaven, učiteljica je prijazna in smešna zelo,
mi smo malo nori in prijatelji smo za vedno.
Šola je knjiga znanja,
polna je zabave in pisanja.
Ko v šoli sedimo, se veliko naučimo
in nikoli ne zaspimo.
Že ko je učiteljica v razredu,
vsi smo že v najlepšem redu.
V učilnici pridobimo znanje in sanje,
vsi gremo naprej in verjamemo vanje.

