
Slovenija 
 

Čeprav Slovenijo poznam komaj pet let, sem o njej izvedela veliko zanimivosti. Slovenija 

je zelo čista in lepa država, ki prav tako v sebi skriva veliko slovenskih lepot in preteklih 

dogodkov. Glavno mesto je Ljubljana. Ima svojo abecedo, ki vsebuje 25 črk, in ima tudi 

svojo pisavo gajico ali slovenico. 

Ema Raković, 6. b 

 

SLOVENIJA 
 

V Sloveniji sem od svojega 6. leta. Veliko o njej sem že videl, še zdaleč pa ne vse. 

Slovenija je zelo čista država. Ima zelo lepe gozdove. Ima tudi svojo abecedo. 

Je ena izmed držav, ki imajo  dvojino. Ima tudi Postojnsko jamo, kjer so človeške  

ribice. Je precej hribovit svet. 

 

Đorđe Raković, 6. b 

 

NAŠA DEŽELA 
 

Naša dežela je zame daleč najlepša. Polno gozdov, jezer in naravne lepote. Vsak 

državljan bi moral imeti rad svojo deželo in zanjo lepo skrbeti. Imamo gorovja, ravnine 

in ostale čudovite planote. Vsi bi morali biti domoljubni. Slovenija je preživela že veliko 

težkih časov. Slovenci, morali bi biti kot bratje in sestre … in to tudi velikokrat smo … to 

smo že dokazali. Vedno znamo stopiti skupaj. Zato bomo preživeli tudi ta čas, ko naši 

ljudje umirajo zaradi tujega virusa. Bodimo strpni in imejmo se radi 😊 

 

Tjaž Kirbiš, 6. b 



 

Naša domovina 
 

V Sloveniji je lepo, 

ker ptički pojejo, 

vsak dan je sončen 

in ves narod je nasmejan. 

 

Imamo hribe in doline, 

trate in polja, 

z avtom pa pridemo  

vse do našega morja. 

 

Slovenija je majhna, ampak lepa država, 

v njej dva milijona ljudi, 

ima obliko kokoške, 

a to ničesar ne spremeni. 

 

Tadej Kukovec Mlakar, 6. b 

 

 

 

 



Moja domovina 
 

Slovenija je zelo lepa dežela. Ima veliko lepot, kot so človeška ribica, Bled, Postojnska 

jama, Sava. Ima veliko gozdov ter drugih gora, rek, jezer. Ima zelo malo prebivalcev, 

ampak je vseeno zelo lepa domovina. Imamo tudi Ljubljano, naše glavno mesto, ki je 

zelo veliko. Rada sem Slovenka in imam rada svojo domovino. 

 

Iza Frangež, 6. b 

 

MOJA DOMOVINA 
 

Slovenija je zelo lepa domovina. Ima dosti gozdov oziroma na splošno dosti narave. 

Rada sem Slovenka, saj Slovenija je zelo prelepa, v njej rada živim. Slovenija ni velika 

država, zato ima tudi malo prebivalcev, ki so prijazni in dobri ljudje. Slovenija je 

prelepa. Nima dosti krajev, ampak je vseeno super. 

 

Maša Jurovič, 6. b 

 

MOJA DOMOVINA 
 

Moja domovina je Slovenija. Slovenija je bila včasih del Jugoslavije. V Jugoslaviji je 

vladala komunistična diktatura. Nespoštovanje človekovih pravic in slab ekonomski 

položaj je Slovence pripravil, da so začeli razmišljati o svoji lastni državi. Po prvih 

demokratičnih volitvah je bil organiziran plebiscit, na katerem so se Slovenci z veliko 

večino odločili za svojo državo. Plebiscit je bil 26. decembra pred 30 leti. Po razglasitvi 

neodvisnosti 25. junija leta 1991 se je mlada država morala braniti pred jugoslovansko 

vojsko, ki je hotela Slovenijo na silo zadržati v Jugoslaviji. Zdaj je Slovenija prečudovita 

dežela. Imamo demokracijo in svobodo izbire. Imamo zelo stara in novejša mesta, 

krasno podnebje, morje, ravnico, premnoge reke in jezera.  

Neža Škafar, 6. b 



Moja domovina 
 

Moja domovina, večna kraljevina, 

vedno v mojem srcu boš slovela 

in ime Slovenija boš imela. 

Domovina ni množina, 

ne dvojina, 

Slovenija tista ta prava je ednina. 

Triglav, Bled, 

Postojna, Sava, 

to Slovenija je prava. 

Oh, ne, to še ni vse,  

Slovenija še začetek je, 

30 let je pridobila, a ni še vsega uredila. 

Domovina moja Slovenija,  

vedno tukaj bom doma. 

 

Alja Lendero, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 



MOJA DOMOVINA 
  

Moja domovina 

je tako fina. 

 

Ko zadihaš svež zrak, 

bi še žaba od veselja 

rekla: »Kvak.« 

 

Bodi to, kar si, 

pomagaj Sloveniji. 

 

Da za vedno bi ohranili 

ta zaklad. 

 

Včasih sploh ne zavedamo se, 

kako dragocena je. 

 

Naša Slovenija, 

hvala! 

 

Včasih se zamislim, 

kako so si upali vzeti orožje v roke 

in se boriti za vse uroke, 

da bi branili svoje naslednike, 

da bi živeli v miru še ... 

Zala Gašparič, 7.b 

 

 

 

 

 



MOJA DOMOVINA 
 

Slovenija je moja domovina. 

Je zelo majhna, ampak zelo bogata. 

Tu sem doma in 

Slovenija moje srce ima! 

 

Taja Bingo, 7. b 

 

 

MOJA DOMOVINA  
 

Kaj je domovina? 

Domovina je vse okoli nas.  

Je dom, je toplina. 

Je vse, kar vidimo. 

Je ljubezen, je toplina. 

Je dom mene in moje družine, mojih prijateljev. 

Zelo imam rada svojo domovino! 

 

Taja Bingo, 7. b 

 

 

 

 



Moja domovina 
 

Slovenija je mlada in mala, 

jezera lepa kot nobena. 

Ima vse od morja do gora in 

do ravnin. 

 

Od glave do noge, 

od morja do polja, 

to je naša velika 

kokoš. 

 

Rafael Jus, 7. b 

 

Naša dežela 
 

Slovenija je majhna, 

ampak lepa, 

z rekami, gozdovi in 

nekaj slapovi. 

 

Ima dostop do vode 

na koncu svoje noge, 

na glavi pa so polja 

lepega okolja. 

 

Tisti, ki se bojijo višine, 

gredo živet na nižine 

(saj imamo oboje). 

 

Je v obliki kokoši, 

ki vse kot živali hodijo  

po poljih. 

 

Katarina Jus, 7. b 

 

 

 



 

MOJA DOMOVINA 
 

Moja domovina 

je lepa kot srebro, je ena sama. 

Gozdovi, doline, reke in travniki 

vse je naravno. 

 

Poslušaj in poglej, kako ptičice  

na nebu žvrgolijo. 

Domovina je ena sama, ne pozabi. 

Zdaj pa hitro na svež zrak,  

da spoznal boš vso to lepoto. 

 

Nikoleja Peklič, 7. b 

 

 

MOJA DOMOVINA 
 

Moja domovina Slovenija, tvoja lepota naš ponos. Nisi velika, a si svobodna. Najlepša 

dežela, kar jo je videl svet. Tukaj živim, tu bom ostal. Moj najlepši kotiček je kraj, kjer 

sem doma. To je moje Kidričevo. 

 

Tilen Letonja, 7. b 

 

 



Moja domovina 
 

Kaj je domovina? Kdo je to? Se sploh zavedamo, v kako lepi domovini živimo? Poznamo 

vse lepote naše domovine? 

Vse to so vprašanja, na katera pomislimo, ko slišimo besedo domovina. Kdo je naša 

domovina? Naša domovina je seveda Slovenija. Tukaj živimo, tu smo doma. Ampak 

veliko ljudi se ne zaveda, kako lepa je naša Slovenija, koliko znamenitosti ima in 

podobno. Živimo v miru, ne pa v območju, kjer se odvijajo vojne in prepiri ter pretepi. 

Saj veste, kako pravijo: »Pravi Slovenec je tisti, ki vsaj enkrat v življenju obišče 

Triglav.« 

Verjetno ne zares, saj smo Slovenci vsi, ki imamo radi našo domovino SLOVENIJO. 

 

Urška Pleteršek, 7. b 

Naša dežela 
 

Biti Slovenec je nekaj posebnega, saj nas je samo malo več kot 2 milijona. Smo država, 

ki se nahaja na jugu srednje Evrope. Naša zgodovina je kar pestra in zanimiva, od 

vpliva Avstro-Ogrske do Jugoslavije. 

Naša pokrajina je krasna, saj imamo morje, Alpe, lepa jezera, doline, nižine, kotline, 

jame ... polno vsega. Imamo tudi vrhunske športnike v smučanju, smučarskih skokih, 

biatlonu, kolesarjenju, plezanju, motokrosu … saj veste, kaj hočem povedati. Smo tudi 

člani EU in naša denarna valuta je EURO.  

Od nekdanje komunistične Jugoslavije smo najbolj razvita država in tudi naša vojna z 

Jugoslavijo je trajala dobrih 10 dni, torej ni bilo velike škode kot pa npr. pri vojni med 

Srbijo ter Bosno in Hercegovino. 

Jaz ponosen Slovenec sem 

in to tudi bom ostal, 

za Slovenijo se nikoli ne bom predal. 

 

Niko Kozoderc Cvetko, 8. a 

 



NAŠA DEŽELA 
 

Naša dežela je zelo lepa, 

katerakoli druga država drugače misli, 

je verjetno slepa. 

Imamo morje, ravnine, 

gorovje in doline. 

 

Čez obalo se razprostira  

Jadransko morje, 

od tam imamo pogled 

na čudovito obzorje. 

 

Na severu ležijo  

božanska gorovja, 

visoka tako, 

da na njih vidiš samo majhna grmovja. 

Triglav vrh je naš najvišji, 

svet tam zgoraj je zagotovo tišji. 

 

Naša dežela je moja domovina, 

mislim, 

da se prav vsem zdi zelo fina. 

Rada jo imam 

in komaj čakam,  

da jo celo spoznam. 

Hana Kolednik, 8. a 



MOJA DOMOVINA 
 

Moja domovina je ena sama, 

o njej ves čas govorimo vsi. 

Poznamo jo, 

saj to naš je kraj, 

ki vedno v mojem srcu bo samuraj. 

 

Po dolgih poletih končno vrnem se domov, 

kjer me čaka topel dom. 

 

Zame domovina je ena in edina, 

a na svetu je marsikdo nima. 

Zato v naši domovini, 

na naši celini, vedno bivali bomo tako, 

da naša domovina čista in urejena bo. 

 

Saj to je moja ena in edina, 

prelepa domovina. 

 

Valentina Turk, 8. a 

 

 

 



SLOVENIJA 
 

Slovenija je majhna in 

ponekod velika. 

Slovenija je v obliki kure 

in je zelo smešna. 

 

Zelo jo imam rad in je 

ne bi rad zapustil. 

Slovenija ima veliko stvari, 

ki so lepe. 

 

Slovenija je moj dom 

in tu sem doma. 

 

Žan Novak, 8. a 

 

Moja domovina 
 

Domovina je država, v kateri si se rodil, živiš ali si živel. Domovina Slovenija je velika 

družina, skupnost in lastnost, ki povezuje vse Slovence. Naš jezik, naša zgodovina je 

vse del Slovenije, naše domovine. Kaj vse se je in še se bo zgodilo tu? Nihče na to 

vprašanje ne more popolnoma odgovoriti. Pomembno je, da ostanemo kot smo, 

Slovenci. Pošteni, delovni ljudje, ki skrbijo drug za drugega. 

 

Silvo Topolovec, 9. a 

 



Rad sem Slovenec 
 

Zdaj, ko korona je prišla in pamet je odšla, 

zagledal sem se v steno in pomislil na oceno. 

V Sloveniji živim in vedno se naspim, 

za Slovenijo živim in za njo se borim. 

 

 

Slovenec je biti lepo, saj državljani do mene prijazni so. 

Slovenija ima vse, zato je zelo lepo. 

Triglav največji je, morje najlepše je, pokrajine prečudovite so. 

Zdaj zaključil bom to pesem in z njo sem zelo srečen. 

 

Cene Grbavac, 9. a 

 

Naša dežela 
 

Sloveniji pravimo ''zelena domovina'' zaradi tega, ker je večina Slovenije v naravi. Tu so 

najbolj znane Alpe. V naši državi je tudi veliko znanih avtorjev, kot so na primer France 

Prešeren, Ivan Tavčar itd. Naša dežela ima tudi drugačno tradicijo kot pa druge države. 

Ena izmed teh tradicij je praznik pust, ki je podoben znanemu prazniku Halloween. Za 

pust je značilno, da se oblečemo v kostume, krofi, kurenti, ki preganjajo zimo … 

Praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti, Prešernov dan … 

 

Staša Gajič, 9. b 

 
 



Rada sem Slovenka 
 

Slovenka sem rada zato, ker je Slovenija zelo lepa država in se mi zdi, da je malo tako 

lepih držav, kot je naša, saj imamo prečudovite gozdove in parke, kot je na primer naš 

prečudoviti Triglavski narodni park. Imamo tudi zelo znane pesnike in pisatelje, kot so 

France Prešeren, Slavko Pregl, Tone Pavček in še bi lahko naštevala, zato sem ponosna, 

da lahko rečem, da sem Slovenka. 

Laura Podgoršek, 9. b 

 

Moja domovina 
 

Slovenija je moja domovina, 

prekrasna, majhna, ampak zelo fina. 

V Sloveniji trenutno ne delaš, 

kar ti srce poželi, 

še celo po gozdovih se ni dovoljeno sprehajati. 

Če bi lahko, 

bi na Primorsko šel se kopat 

ali pa v Prekmurje s potico se mastit. 

 

Da omenjam sploh ne našega gorovja,  

ki je polno borovja.  

Biti Slovenec sploh ni težko, 

tudi če greš v Krško. 

Ljubljana, Maribor, Koper in Kranj, 

to vse so mesta, 

ki nam polepšajo dan. 

Slovenija je moja domovina, 

še lepša kot Bosna in Hercegovina. 

 

Rok Kundih, 9. b 

 



Učenci 4., 5., 7. in 9. razreda so svoje likovne izdelke na temo ornament in 

slovenski simboli prispevali za proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

 

 



 

 

 


