
Ilmu 

-Amel P- 

 

Apa itu ilmu? 

Ada satu tempat berwarna biru 

Tempat yang segar 

Anak yang ramah 

Suara manusia menghiasi pagi 

Terdapat guru 

Guru mengajari kami 

Tempat yang selalu ramai 

Tidak pernah sepi 

Terimakasih sekolah 

  



Salam 

-Amel V- 

 

Satu langkah kami tertuju 

Duduk di kursi coklat 

Seorang pemimpin berdiri 

Siap berkata beri salam 

Bagai bahasa kucantumkan dari mulut 

Batik dipakai di hari rabu 

Kaos kelas dipakai di hari kamis 

Olahraga dipakai di hari jumat 

Tetapi baju zirah selalu kami pakai 

Mulut kami tak hentinya mengucap syukur 

Biru warna sekolah GRACIA 

BLUE visi misi sekolahku 

Guruku adalah guru pilihan Tuhan 



Aku adalah ciptaanNya 

Dan kami adalah keluarga GRACIA 

  



Rumahku Belajar 

-Christian- 

 

Rumahku belajar ialah yang berada di antara rumah-

rumah yang dinamai Gracia yang berarti berkat 

Disanalah aku belajar menuntut ilmu 

Disanalah aku mencari Tuhan 

Disanalah aku mendapatkan banyak teman 

Disanalah aku disiplin 

Disitulah aku mencari yang baik 

Disitulah aku mendapatkan guru yang baik 

Disaatku nakal aku pun dinasihati oleh guru 

Dan disitulah rumahku belajar 

  



Gerbang Biru 

-Ferina A- 

 

Saaatku masuk 

Memasuki pintu kasihmu 

Aku bersyukur 

Mempunyai sekolah seperti Gracia 

Doa pagi dan firman-Nya 

Yang s`lalu kurindukan 

Kebersamaan saat berdoa 

Membuatku ingin terus bersekolah 

Akan s`lalu ku kenang 

Sekolahku yang kucinta 

Sekolah Gracia 

Terimakasih telah mendidikku 

  



School 

-Karin- 

 

Sekolah kau begitu hebat 

Meneduhkan harapan massa depan 

Semangat dalam mengentaskan semua tentang dan 

bentuk kebodohan 

Segala hal bernaung atas atap-atap indah berilmu 

Hingga manusia mampu mengukir prestasi dalam sebuah 

prasasti 

Terusla menjadi lingkungan yang sangat bermotivasi 

Tak gentar akan cita-cita terbuat yang tinggi 

Gedung-gedung menjulang tinggi dengan kekuatan ilmu 

Bentangkan sayap-sayap 

Malaikat itu untuk segera menjemput keberhasilan 

 



  



Sekolah Gracia 

-Marshena- 

 

Sekolah Gracia adalah BLUE 

Ku buka gerbang biru 

Disinilah tempat dilahirkan ilmu 

Melahirkan siswa siswi tangguh 

Bangunan serba-serbi berwarna 

Mempunyai kantin yang menyiapkan makanan 

Pohon-pohon yang sejuk 

Saat aku butuh ilmu kau selalu ada 

Gracia Gracia sekolahku yang indah 

  



Gracia 

-Reva- 

 

Gracia adalah anugerah Tuhan 

Sekolah yang mengajar kebenaran 

Sekolah yang memberikan ilmu 

Agar kita takut akan Tuhan 

Meski gedungnya tak indah 

Tapi kami nyaman di Gracia 

Sebab Tuhan hadir di Gracia dan memberi hikmat 

kebenaran 

Kasih Tuhan selalu melimpah 

Sekolah Gracia selalu memancarkan kasih 

Oleh Yesuslah Gracia masih ada 

Sampai hari ini 

  



Satu hati 

-Regina A- 

 

Setiap kata terucap dari mulutmu 

Setiap langkahmu di depan kelasku 

Setiap ilmu yang kau berikan 

Semuanya bermakna dihidupku 

Kau beri yang terbaik untukku 

Kukenang selalu jasa-jasamu 

Untukmu kuberdoa 

Ku harap kita selalu bersama 

Ku harap hati kita selalu bersatu 

Walau kita tak bertemu 

Guruku terimakasih `tuk segalanya 

Guruku kaulah pahlawanku disekolah 

  



Gracia school 

-Marsella- 

 

Pintu gerbang biru terbuka 

Cahaya matahari menyinari sekolahku 

Melahirkan siswa siswi yang kreatif 

Menjadi sekolah yang bersinar di dalam Tuhan 

Sekolah yang selalu dilinungi oleh tuhan 

Warna biru terlihat dari JL. G.sereh 

Menjadi siswa siswi yang mempunyai iman 

Yesus bangun sekolah ini 

Angin sepoi-sepoi selalu berada dilindungi sekolah ini 

Gracia sekolah yang selalu menjadi Yesus  



Guruku Pelita Hidupku 

-S Hengki- 

 

Alangkah baiknya engkau mengajar muridmu 

Engkau membimbingku dengan segala usahamu 

Engkau memberikan ilmumu untuk menjadi bekalku 

dimasa depanku 

Engkau selalu memjadi panutan 

Selama aku menambah ilmuku kepadamu 

Terimakasih atas setiap jerih payah 

Yang kau berikan kepadaku 

Berkat pengorbananmu 

Aku dapat memberikan ilmu 

Yang aku dapat kepada orang lain 

Terimakasih guru  



Suatu Langkah Kaki 

-Tio- 

 

Ku bangun di pagi hari 

Udara segar menyejukkan diriku 

Pintu terbuka, kurasakan hangatnya mentari 

Terdengar suara terbukanya gerbang disekolahku 

Diiringi langkah kedatangan murid lainnya, 

Tak sabar ku ingin menyanyi dengan kawanku 

Di suatu ruangan yang ramai 

Di iringi suara gitar yang lembut 

Ku terkejut ada suatu langkah kaki yang datang 

Takkan kulupa itu langkah guruku 

Setiap kata yang di ucapkan, memberiku banyak mimpi 

Ide kosong selalu di isi dengan nasihatnya 

Bahkan kemurunganku, ia sambut dengan senyumannya 



Memberiku suatu pengalaman yang takkan kulupa 

Kekhawatiran ku pun diselimuti candannya 

Satu kata yang menggambarkan dirinya ialah 

ketulusan 


