
SVOBODA 

Luka Kalaš, 6. B 

 

Svoboda pomeni, 

da greš lahko v mesto, 

kjer brez maske 

kupiš presto. 

 

Pomeni, da lahko 

s starimi starši 

ješ božično kosilo, 

ne da bi jih to pokosilo. 

 

Rojstni dan praznujem sam, 

saj nihče ne upa k nam. 

S šolo na daljavo 

polnimo si glavo. 

 

Veselimo se spet dni, 

ko svobodni bomo mi! 

 

 

MIR IN SVOBODA 

Enej Korlat, 6. B 

 

Kako je danes čuden čas, 

še dedek Mraz ne pride v vas. 

Vprašam se, zakaj ga ni, 

nato odgovor v glavi odzveni. 

 

Odgovor več imen ima; 

korona, kovid, sars vse to pozna. 

Svobodo vzame nam vsak dan, 

vsi čakamo na novoletni dan. 

 

Novo leto, nova sreča, 

ki lahko je opoteča. 

Upamo na boljše dni, 

da dedek Mraz spet prihiti. 

 

  



 

 

MOČ JE V NAS 

Zarja Božnar, 6. B 

 

Kaj naj storimo, 

da človeštvo rešimo? 

Svet drvi naprej, 

odrasli, otroci, ustavimo ga “zdej”! 

 

Del planeta smo tudi mi, 

zato zanj skrbimo vsi. 

Ljubezen, potrpljenje, 

naj nam bo v veselje. 

 

Mir, pravica naša je, 

čuvajmo jo, da ne gre. 

Naš planet zares je lep, 

poskrbimo, da ostane svet. 

 

 

 

VEŠ KAJ JE MIR IN KAJ SVOBODA? 

Maruša Martinuč, 6. B 

 

Mir na svetu ne vlada povsod, 

malo držav je mirnih vso noč. 

Tudi pri nas se kdaj to godi, 

sploh te dni, ko korana preži. 

 

Svobodo ima veliko ljudi, 

a malo je tistih, ki na njih ne preži. 

To so slavni, politiki in skoraj slavni, 

torej ni dobro, če oboževalce srečajo v 

savni.  

 

Mir in svoboda, svoboda in mir, 

nima ju vsak, 

zato si kavalir, 

če malo miru in svobode posodiš. 

Bodi hvaležen, če ju imaš in nehaj se 

delati, da si siromak. 

 

 

 

MIR IN SVOBODA 

Kristjan Povalej, 6. B 

 

Mir je, ko si sam, 

ko ne veš ne kod ne kam. 

Mir je, ko si sam, 

ko želiš zbežati stran. 

 

Svoboden biti je vse, 

imeti dom, družino 

in prijatelje, 

samo domače naloge ne. 

 

Mir in svoboda 

sta dejansko dva, 

ki pomembna za 

naše življenje sta. 

 

 

MIR IN SVOBODA 

Maša Ganziti, 6. B 

 

Mir je tišina, ki jo spremlja veselje. 

Je tudi svoboda, ki odriva trpljenje. 

Med ljudi prinaša radost, 

ker med njimi vlada enakost. 

 

Mir in svoboda sta kot otroška igra. 

Polna veselja, sreče in užitka. 

Žal pa povsod ni tako kot pri nas, 

kjer se vsi ves čas smejimo na glas. 

 

Lakota in prepir vejeta po svetu. 

Vojni ples se odvija na svetovnem parketu. 

Nedolžni hude bolečine trpijo, 

da mi mirno in sladko spimo. 

Naj živita mir in svoboda!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MIR IN SVOBODA 

Ajda Bratkovič in Lucia Samiat Badmus, 6. c 

 

Najlepši tir v življenju je mir 

In ko je mir, ne obstaja prepir, 

le sreča, zdravje in veselje 

so v naših srcih čisto hrepenenje. 

 

Svoboda je naša najlepša usoda 

in svoboda obstaja, če mir na svetu ostaja. 

Svoboda je kot čista voda; 

včasih zmrzne, včasih teče, 

nam pa čisto nič ne reče. 

 

Nekateri pa svobode nimajo, 

saj v vojni prebivajo. 

Virusov se vsi bojimo, 

ker lahko zbolimo 

in tako svobodo in mir sebi omejimo. 

 

Zdaj vemo, kaj mir in svoboda sta. 

Upamo, da z vami prebivata, 

če pa ne, pa upamo, da vsaj veselje z vami je. 

 

 

 

 

MIR IN SVOBODA 

Lan Logar, Martin Horvat, 6. C 

 

Mir najpomembnejša 

vrednota je, kar obstaja jih. 

V deželi, kjer miru ni, 

tudi pesem žalostno zveni. 

 

Svoboda pomembna 

je kot voda. 

Brez te vrednote 

svet ne pozna lepote. 

 

Mir, svoboda; 

če to imaš, 

bolj si srečen 

kot kralj Matjaž. 

 



 

 

 

S SRCEM DO MIRU IN SVOBODE 

Maja Mavec, 6. C 

 

Kot mama in oče 

celega sveta, 

sta za nas mir in svoboda. 

 

Miru in svobode 

si vsak želi 

in s srčnostjo 

ju dobi. 

 

Kdor miru in 

svobode si želi, 

ta z velikim srcem 

hodi po svoji poti. 

 

 

 

 

MIR PRED KORONO & SVOBODA LJUDEM 

Oskar Šmid, 6. C 

 

Rad bi napisal pesem, pa mi sestrica miru ne da, 

vedno skače po sobi in se dere tralala. 

Rad bi v miru dobro knjigo prebral, 

pa sem od utrujenosti kar zaspal. 

 

Šel bi do prijatelja, pa mi starši pravijo, da ne smem, 

ker če bi virus srečal, bi lahko bil problem. 

Ko se odpravim na sprehod, me vedno nekaj moti, 

aja, to je maska, moja tečna spremljevalka na poti. 

 

Kaj naj napišem o miru in svobodi? 

Da komaj čakam dan, ko bo vse spet kot po navadi. 

Da bom lahko brez skrbi užival na zraku 

in se s prijatelji potepal po mraku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZA LEPŠI JUTRI 

Oskar Šmid, 6. C 

 

Beseda mir lepo zveni, 

beseda svoboda še lepša se mi zdi. 

A na svetu ni vse lepo, 

mnogim ljudem je zelo hudo. 

 

Medtem ko nekatere bombe budijo, 

mnogi brez slabe vesti sladko spijo. 

Že zgodovina nas uči, 

da vojna prelije premnogo krvi. 

 

Prihajajo trije dobri možje, 

naj prinesejo darila in odnesejo gorje. 

V srca naselita naj se sreča in mir, 

naj svet se vrne na svoboden tir.  

 

 

 

S SRCEM DO MIRU IN SVOBODE 

Maja Mavec, 6. C 

 

Kot mama in oče 

celega sveta, 

sta za nas 

mir in svoboda. 

 

Miru in svobode  

si vsak želi 

in s srčnostjo ju dobi. 

 

Kdor miru in svobode si želi, 

ta z velikim srcem 

hodi po svoji poti. 


