
MOJA DOMOVINA 

Domovina moja draga,  

lepa si kot lipa naša.  

Lipicanec lep pogled na tebe ima. 

Naše podzemne jame lepo ime nam dajejo.  

Anže Šibila, 9. a 

Že v imenu Slovenija se vidi,  

da se imamo radi. 

Naše gore v zrak lahko gledamo  

ter naše morje, kjer se kopamo.  

 

 

 

NAŠA DEŽELA 

Zjutraj čez okno sonce posije, 

preko gora vse do neba. 

Lepota tvoja me zaslepi, 

srce zaigra. 

Veselje brezmejno … 

Kje sem doma? 

V najlepši deželi tega sveta. 

 

Lana Serdinšek, 9. a 

Ponosno za tabo stojim 

in te v težkih časih ne zapustim. 

Tukaj odraščam, 

tukaj živim 

in trenutke sreče s tabo delim. 

Visok zid smo prebili, 

da smo te dobili. 

In veliko še jih bi  

za te lepe dni. 

 

 

 

RADA SEM SLOVENKA 

Rada sem Slovenka, ker je slovenščina moj materni jezik in ga zelo dobro poznam. Tega, da je 

slovenščina moj materni jezik, ne bi zamenjala za nič na svetu. Seveda bi se rada naučila 

dobro angleško, da bi se znala sporazumevati, saj večina ljudi po vsem svetu zna govoriti 

angleško. Če bi prišel kakšen nov človek, ki bi se rad preselil v Slovenijo, bi mu takoj 

povedala, da je Slovenija lepa in mirna dežela ter da imamo znamenitosti, kot so na primer: 

Bled, Triglav, Blejsko jezero ter še mnogo drugih stvari. Slovenci znamo biti tudi sočutni ter 

se znamo dobro zabavati. 

Tjaša Predikaka, 9. a  



MOJA DOMOVINA, SLOVENIJA 

Slovenija je moj dom, 

zatajila je ne bom. 

Čeprav ni velika moja država, 

lepa je narava. 

A čeprav je majhna, 

je zelo raznolika, 

kot zvezdnato nebo, 

ki v temi se svetlika.  

Za domovino se splača boriti. 

Možje z orožjem … 

Jaz pa moram se učiti 

in z znanjem pomoč deliti. 

Domovina je le ena sama. 

Je kot moja mama, 

vse mi nudi 

in nikoli se ne utrudi. 

Kaj mi bo zlato, 

če Sonce je za to. 

Kaj mi bodo diamanti, 

če voda lepše se bistri. 

Kaj mi bo bogastvo vso, 

če ljudje trpijo za to. 

Kaj mi hiša bo visoka, 

če v njej ni nobenega otroka. 

Kaj mi bo tujina? 

Slovenija je moja domovina. 

Tukaj je vse, 

za kar živeti splača se. 

 

Laura Predikaka, 9. a 

NAŠA DEŽELA 

Naša dežela je lepa in barvita 

ter kot princesa plemenita. 

 

Privlači različne ljudi, 

saj ima različne strani. 

 

Iz gora na obalo, 

da se bi ti kar sanjalo. 

 

Raziskati jo hočem bolj,  

saj sveti se kot dragulj. 

 

Nika Gabrovec, 9. a 

 

 

MOJA DOMOVINA 

Slovenija naša domovina je, 

sprejme in neguje nas vse. 

Je zelo raznolika, 

a ni tako velika. 

Na zastavi tri barve so, 

po katerih vsi Slovenci prepoznamo jo. 

Pa grb ne izpustimo, 

saj na njem je Triglav, 

ki ga ne pozabimo. 

Morda Slovenija ni tako velika, 

je pa za nas, Slovence, prečudovita. 

 

Neja Kelc, 9. a 
  



MOJA DOMOVINA 

 

Živim v Sloveniji, katere glavno mesto je Ljubljana. Slovenija je dežela mnogih lepot. Živim blizu 

najstarejšega mesta v Sloveniji, in to je Ptuj, včasih Poetovio. Ptuj je znan predvsem po 

Ptujskem gradu, Sončnem parku, po spomeniku svetega Florijana in seveda po starem 

mestnem jedru. Pri nas na Ptuju praznujemo pust. Imamo velik karneval s tradicionalno pustno 

šemo, ki se imenuje Kurent. Slovenija ima mnogo različnih regij. Imamo majhno površino 

morja. Sama sem obiskala Portorož, kateri mi je bil zelo všeč, saj imam zelo rada morje. Pozimi 

lahko smučamo na več smučiščih. Sama sem obiskala Roglo, katera mi je bila zelo všeč. Naš 

najvišji vrh je Triglav, ki meri 2864 metrov. Enkrat bi ga rada osvojila. Če bi morala opisati in 

pokazati domovino, bi seveda prijatelje najprej peljala na Ptujska Goro, saj se tam pogled 

razprostira na vse strani našega podeželja. Iz Ptujske Gore vidimo Ptuj, reko Dravo, reko 

Polskavo, podjetje Talum, ki se ukvarja s predelavo aluminija. Če je vreme jasno se vidi vse do 

Maribora, do mest in vasi prek reke Drave. Največ pa seveda vidimo naših najdragocenejših 

gozdov in polja, saj se naše prebivalstvo ukvarja s kmetijstvom. Če bi jih peljala v Maribor, bi 

jim pokazala staro mestno jedro, kjer se nahaja tudi najstarejša trta. Pokazala bi jim tudi 

mestni park v Mariboru in peljala bi jih čez Titov most, da bi si od daleč lahko ogledali vse 

lepote tega mesta. Prespali bi seveda pri nas v Apačah, saj je tudi naša vas zanimiva. Lahko bi 

šli na sprehod okoli reke Polskave, kjer bi hodili skozi naše gozdove. Ljudje na podeželju so 

zelo prijazni in zanimivi, saj so preprosti in iskreni. Vsak posameznik bi znal povedati kaj o 

zgodovini te vasi. Peljala bi jih tudi v Kidričevo, kjer je lep park in naša osnovna šola. Kidričevo 

je včasih veljalo za industrijsko naselje zaradi podjetja Talum. Večina stavb v Kidričevem je 

blokov, zato je tudi gosto poseljeno. Na koncu bi jih počastila z najboljšo pico v piceriji Atila.  

 

Nikola Anna Medne, 9. a 

 

 

 

  



MOJA DOMOVINA 

 

Domovina je kot mati, 

vredna je zlata, 

nikoli nas ne neha pestovati, 

veliko dobrega nam da. 

 

Dolgo pot je prehodila, 

da je zdaj lahko le naša. 

Veliko imen je spremenila, 

le kdo jo še lahko prekaša?! 

 

Vsi hvaležni smo zares, 

da imamo lepo domovino, 

z vodami, gorami in vsem vmes, 

imamo jo, kot edino. 

 

Le kdo bili bi mi 

brez našega doma? 

Vsi izgubljeni bi tavali, 

kako lepo, da nas sprejema. 

 

Zavedajmo se naše sreče, 

saj ni vsepovsod tako. 

Da vse gladko teče, 

se moramo potruditi. 

Oooo, pa še kako. 

 

Staša Mrčinko, 9. a 

NAŠA DEŽELA 

 

Naša dežela je, 

kjer smo doma. 

Je mesto, naselje ali pa vas, 

je kraj, kjer preživljamo čas. 

 

Je kraj,  

kjer s prijatelji smo. 

Skačemo, vriskamo, 

da nam je lepo. 

 

Ni kraja v deželi, 

kjer ne b' b'lo lepo.  

Vsi srečni, veseli 

tukaj mi smo. 

 

Tibor Novak, 9. a 

 

 


