
Izlet po Sloveniji 
Izlet smo začeli v Ljubljani, 

kjer včasih prebivali so Rimljani. 

Na ljubljanski grad smo se povzpeli 

in Golico na ves glas zapeli. 

 

Pot nadaljevali smo na Bled, 

kjer smo si ob kremšniti privoščili še slasten 

sladoled. 

S pletno odpeljali smo se na otoček, 

tam pobožal nas je zlatorumeni sonček. 

 

Z Bleda pohiteli smo k Soči, 

Kjer rumeni gumenjak nam poči. 

Vsi bili smo zelo veseli, 

ker to grozo smo preživeli. 

 

Do Postojne nas pot pripelje, 

Tam pa vlak po jami nas zapelje. 

Videli smo močerila, 

kamor nas je pot vodila. 



 

V Piran v kopalkah smo odšli 

In k Tartiniju zašli. 

Do solin smo se odpravili, 

da solinarjem bi pri delu pomagali. 

 

V Prekmurju je bila zadnja postojanka, 

ki za nas bila je prava uganka. 

Ogledali smo si mlin na Muri, 

kjer kruh dobi se v eni uri. 

 

Oh, kako je lepa naša domovina, 

kjer dogajala se vsa je naša zgodovina. 

Lahko smo ponosni na našo državo, 

ki ima svoj grb, himno in zastavo. 

 

Katja Kosten in Brina Praprotnik, 6. c 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOVENIJA 

Polna je vsega možnega, 

od morja do visokogorja. 

Polna je zelenja  

in vsi smo takega mnenja. 

Srce nam zaigra, 

ko pridemo znotraj njenih meja. 

Ne vrhovih njenih lep je razgled, 

ki sega čez ves svet. 

Ema, Tjaša, Nika, 5. c 

 

Slovenija je moj dom, v katerem se počutim varno. Je prelepa, da 

je ne bi oboževala. 

 

Slovenija mi predstavlja varen dom, kjer lahko govorim svoj 

materni jezik, izražam svoje mnenje in uresničim svoje cilje. 

 

Slovenija mi predstavlja mali, domači, prijazen otok sredi širnega 

neznanega oceana. Dežela v središču zemlje, kamor se lahko zatečem, 

ko mi cel svet obrne hrbet. Nikoli nisem obupala nad njo, saj kljub 

težavam ne poznam države, ki bi bila lepša. 

 



 

Slovenija mi pomeni dom, ki me čuva in uči 

različne stvari 

Pomeni mi ljubezen in srečo. 
 

Slovenija je moja domovina. Všeč mi je, da je mirna in da ima zelo veliko 

travnikov in zelenja. 

 

Slovenija mi pomeni varno okolje in dom. 

 

Slovenija mi je všeč, ker ima zanimiva mesta. 

 

Slovenija mi pomeni državo, v kateri je moja družina našla dom. 

 

Slovenija mi pomeni 

dom. 
 

Slovenija mi pomeni veliko, saj od tam prihajam jaz in moja družina, 

prijatelji, znanci … V Sloveniji imam najraje Prekmurje. 

 

Slovenija mi je všeč, ker ima veliko gozdov, nima prevelikih 

mest in je lepo urejena. 



 

Slovenija je prelepa država, ki ima veliko naravnih znamenitosti. 

 

Slovenija mi predstavlja dobro pot za izobrazbo in uspeh. 
 

Slovenija mi pomeni biti v 

samostojni državi, v kateri je mir. 
 

Slovenija je varen dom. 

 

 

Slovenija je moja domovina. Je okolje, ki mi je znano in v njej se počutim 

domače. Lahko govorim slovensko in vsi me bodo razumeli. To mi 

pomeni veliko, saj se v svojem maternem jeziku najbolje znajdem. Zelo 

sem ponosna, ko v Slovenijo pridejo turisti in rečejo: »Slovenija je 

najlepša dežela!« V sebi občutim veselje, ker je to naša dežela. Ima polno 

zelenih površin, dreves, narave … Lahko rečem, da me izmed vseh 

držav, polnih luči in prelepih stavb, še vedno najbolj privlači Slovenija. 

Eva G. 

 

Slovenija mi predstavlja dom. V njej se počutim varno in vedno spoznam 

kaj novega. Predstavlja mi ključ do izobraževanja, do spoznavanja česa 

novega. Tu imam čudovite prijatelje, s katerimi preživljam svoj prosti čas. 

Lahko sem srečna, da živim v Sloveniji, saj ima toliko lepih znamenitosti, 

npr. tromostovje, kurente, obilo okusne tradicionalne hrane (prekmurska 

gibanica). Všeč mi je, da v njej ni vojne. 

Lina B., 7. b 



 

 

 

Slovenija je moja domovina. Tukaj sem se rodila, odraščala, tukaj obiskujem 

šolo. Slovenija mi ponuja streho nad glavo. Ima veliko znamenitosti in je 

turistično zelo obiskana država. Imamo morje, gore in nižine. Imamo tudi 

človeško ribico, rise in volkove. Zelo znani krajo so Bled, ki slovi po kremšniti, 

Ptuj, ki slovi po kurentih, Piran po Tartiniju, Julijske Alpe po Triglavu.  

Trina Štolfa, 7. b 

 

 

Slovenija je moja domovina. Država, v kateri vladajo mir, lepota, ljubezen 

in toplina. Za mir v Sloveniji so se bojevali moji predniki. Vesela sem, da 

je Slovenija moja država in hvaležna, da je majhna, a polna naravnih 

lepot, kot so gore, modrozelene reke, jezera in doline. Hvaležna sem tudi 

Primožu Trubarju, ki je napisal prvo slovensko knjigo in nam omogočil 

razvoj slovenskega jezika. Vsi državljani Slovenije bi morali biti veseli in 

ponosni na Slovenijo in biti ozaveščeni, da smo lahko veseli, da lahko 

živimo v miru in lepoti. 

Sara Uderman, 6. c 

 

 

Slovenija je država, v kateri se počutim varno, udobno in sproščeno.  

Počutim se doma.  

Srečna sem, da je Slovenija moja domovina,  

saj je po svetu veliko vojn in prepirov, ki jih pri nas ni. 

Diana Kos 

 


