Skalar to mój ulubiony Klub
pływać tam cały czas bym mógł
chodzę chętnie na pływanie
może mistrzem kiedyś zostanę.
Tam przyjaciół wielu mam
czasem w gry z nimi gram
trenerzy w Klubie fajni są
choć czasem też i krzyczą.
My Skalarki jesteśmy drużyną
jak jedną wielką rodziną
nie nudzimy się tam wcale
zdobywamy nagrody i medale.
Jakub Świstowski

Mistrzowie pływania
Jesteśmy jak skalary,
delfiny i kalmary
ubrane w okulary.
Wody się nie boimy,
bo pod czujnym okiem
pana Karola ćwiczymy.
Nurkujemy, ze słupków skaczemy,
do wskazówek pani Iwony
dokładnie się stosujemy.
Coraz lepiej pływać chcemy,
więc na dalszą naukę
do Klubu się zapiszemy.
Treningi, ćwiczenia przed nami
ze SKALAREM
każde zawody wygramy!
Dorota Zielińska

Mam w akwarium kolorowe rybki,
jedzą rybki pokarm sypki.
Sam te rybki pielęgnuję
i zazwyczaj je obserwuje.
Można kupić za dwa talary

moje lśniące dwa skalary.
Małe stadko tworzą
i co roku się mnożą.
Wszyscy jednak wiedzą chyba
że to pożyteczna ryba.
Pracowity jest nie lada
niepotrzebne glony zjada.
Rybka moja ulubiona
nie jest złota lecz kolorowa.
Czym tak bardzo mnie zachwyca?
Cichosza - to tajemnica.

Kiedy Kubuś Skalarkiem został
Nie wchodź do wody
Nie mocz ubranka
Mama krzyczała każdego ranka
Bardzo się temu sprzeciwiałem
Bo wodę potwornie uwielbiałem
Mama w końcu nie wytrzymała
Do Klubu Skalar Kubusia zapisała
I tak przychodzę tu już 3 lata
Zadowoleni i mama i tata
Ubranek nie moczę,
pływam jak Skalar
i mam trofeum pływackie - medal jak talar!
Jakub Pożarowszczyk

Klub Skalar i moja przygoda
Kiedy byłam bardzo mała,
w mamy brzuchu jak rybka pływałam,
potem zajęta byłam chodzeniem, mówieniem,
i jak każdy bobas marudzeniem,
to i pływać umieć przestałam,
ale wodę ciągle uwielbiałam,
mamusia zabrała mnie na basen, w kółeczko włożyła,
napiłam się wody i ... zabawa się skończyła,
trzeba kogoś z głową do tego,
poszłyśmy więc do pana Karola - instruktora mądrego,
podrapał się w głowę trener nasz,
Do Skalara marsz!
Tam nauczysz się wszystkiego,
a to wie może i kiedyś sięgniesz medalu Olimpijskiego!
Zaufałam, uwierzyła i do dziś wiernie ćwiczyłam,

Ale teraz są wakacje
i czekają mnie inne atrakcje,
Żegnaj Skalarze kochany
Wrócę we wrześniu to znów popływamy!
Michalina Pożarowszczyk

Byśmy w wakacje pływali w morzu bezpiecznie
trenujemy ze SKALAREM koniecznie
Pani Iwona da nam wskazówki techniczne
byśmy pływali prześlicznie
Pan Karol trzy razy powtórzy
jak wskoczyć do wody i głowę zanurzyć
Pan Darek żartem nas rozweseli
byśmy dzień lepszy mieli
Pan Krzysio donośnym głosem nas poinformuje
jak pod wodą się nurkuje
Ze SKALAREM fajnie się bawimy
bo wszyscy się tam lubimy
Milena Waśkowicz

SKALAR rozsławia miasto nasze,
bo to zwycięstwo wszystkich i moje i wasze.
5 lat pływania, uporu i pracy
to właśnie my młodzi lubartowiacy.
Trenerzy również się starają,
mądrość i czas swój nam poświęcają.
My zaś pływamy jak ryby skalar
medale zdobywać będziemy nadal.
Jak każda ryba pięknem zachwyca,
tak każdy z nas medale przechwyca.
Niech to nie będzie 5 lat Klubu trwania,
ale aż 1000 lat medali zdobywania.
Kaja Wróblewska

Skalarek
Gdy pływam, czuję się jak ryba,
Gdy skaczę do wody zadowolona,
Czuję się jak żaba zielona.
Gdy pod wodą buszuję, czuję się jak nurek.
Gdy pływam z deską czuję się niekiepsko.
Gdy przychodzi czas pływania na buzi robi mi się banan.
Gdy zakończenie dzwonek głosi, nigdy pływania nie mam dosyć.

Nad morzem, jeziorem i w Aquaparku zawsze pamiętam o Skalarku.
Skalar to klub mój ulubiony, który przekonał mnie do wody.
Skalar to jest klub najlepszy i dla chłopców i dla dziewczyn
Kocham pływać na basenie, w morzu, jeziorze i innym akwenie.
Nikola Marczuk

