
SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE! 

Državljani tvoji so se pred 30. leti odločili, 

Evo! Na lastno in samostojno pot bomo stopili. 

Življenja žrtvovali in pogum so pokazali v vojni kratki, 

Enakost in meje so branili, da svobodo bi ohranili. 

Lepa si dežela od strmih snežnih gora 

In preko zelene poljane, mimo belih mest, do modrega morja. 

Cel svet lahko bi prepotovali, podobne deželice najti več ni, 

Ampak tukaj še vedno živijo prijazni Slovenci, ki prav pridnih rok so vsi. 

 

Malo pa nas otroke že skrbi, 

Oj, kakšno deželo za nas ohranili boste vi? 

Jaz in mi vsi – drugačne dežele si nihče od nas ne želi, 

A Slovenija moja, radi te imamo zelo, prav vsi! 

Sofija Kamenšek, 4.a 

 

DOMOVINA 

Domovina je kraj, kjer živimo, 

Omogoča nam, da se borimo. 

Maja praznujemo praznik dela, 

Otroci pa se veselimo ognja in jela. 

Vaščani se zberejo ob kresu 

In veselo pojejo objeti, v kolesu. 

Naša Slovenija je dežela, lepa in mlada, 

A to so razlogi, da jo imam rada. 

Eva Žižek, 4.b 

 



SLOVENIJI 

Slovenija ime je, ki ga nosiš ti. 

Ljubezen po angleško skrivaš v svojem imenu. 

O, kako si lepa s temi svojimi gorami in jezeri. 

Veš, ti si domovina. 

E, ti si kot moja mama. 

Nobena druga država ni boljša od tebe 

In jaz te bom vedno čuval. 

Jaz bom po svetu nosil tvoje ime 

In tvoje lepote, saj ko potujem, vidim, da si najlepša ti, Slovenija. 

Jon Mlakar, 3.b 

 

 

SLOVENIJA 

Sanjska država z ogromno razgleda. 

Lepote, kamorkoli se pogleda. 

Olepšujejo dneve tudi ptice selivke. 

Vedno so čebelice okrog sivke. 

Ena najboljših je kranjska klobasa. 

Naložiš jo na kruh s Krasa. 

Izmed slovenskih čebel znana je sivka, 

Jasno je, da v Sloveniji ne raste grenivka, 

A naša kopriva je prava zdravilka. 

Ela Švagerl, 6.b 

 

 

 



 

DOMOVINA 

Država Slovenija naša je, 

Okrog in okrog zabavamo se. 

Morje in kopno, veliko gozdov, 

Obseg je majhen, veliko bregov. 

Vode in gore, veliko lepot, 

In naša država je polna vrednot! 

Naša to domovina je, 

A lepote so vredne ogleda vse! 

 

Zala Mohorko Lisica, 6.a 

 

 

 

Sonce daleč sije, 

Ljubezen okrog nas se vije. 

Objem narave, 

Ves čas države prave. 

Edina moja, 

Nikoli tvoja. 

Imam te zares ob sebi, zato 

Jadra razpenjam k tebi. 

Ali tudi ti kaj namenjaš meni? 

Mihael Klančič, 5.b 

 

 



Doma je lepo. 

Ob družini. 

Mama kuha, 

oče obrezuje, 

veje na drevesih s cvetovi so 

in žita rastejo. 

Na drevesni hiški gledam nebo, 

avioni se vozijo. 

Tilen Lukman, 5.a 

 

 

 

Slovenija, samostojna država je že od leta ena devet devet ena, 

Lepša od Slovenije država ni nobena, 

Od obale do Prekmurja Slovenija se vije, 

Vsak Slovenec rad ga spije, 

Edinstvena Slovenija gorata in gozdnata, 

Naša domovina, sladka kot malina, ena in edina. 

In tujec, naj bo Kitajec ali Bošnjak, pri nas dobrodošel je čisto vsak. 

Jablane in hruške tu cvetijo, 

Ampak tudi mnogi talenti se v Sloveniji rodijo. 

 

Gal Majcen, 7.b 

 

 

 

 



 

Himna slovenska se sliši, 

Odmeva po celi hiši, 

Domovina naša. 

Ima rojstni dan. 

Lipe vsako leto v njej zelene. 

Planike vsako leto v gorah cvete. 

O, domovina, lepo je tukaj živeti. 

Zmerom je kaj doživeti. 

 

Ena in edina. 

Moja domovina. 

Lepotica v Srednji Evropi. 

Je krasotica, polna čudes. 

In ima okroglih 30 let. 

 

Slovenija. 

Edinstvena. 

Majhna je dežela. 

Najlepša izmed vseh je. 

A vendar nikoli ne pozabimo. 

Še vedno je mlada. 

Imejmo jo radi! 

Neža Kuhar, 8.a 

 

 

 



Slovenija, polna si lepote. 

Ljubljena hiša Slovencev vseh. 

Odeta si v jezera, reke in potoke. 

Veselje in smeh v tvojih očeh. 

Edina naša domovina. 

Nazdravimo na 30 let! 

In proslavimo jih, kot vsako leto spet. 

Je res lepo potovati po tujini. 

A ni boljšega kot življenje v domovini. 

Jernej Čarman, 8.a 

 

 


