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OTROK 
 
Otrok je vesel, da živi. 
Tekel v svet bi rad, 
Raziskal, postal, kar bi želel, 
Odkrival reči, ki bi jih hotel. 
Ko ta dan mine, odšel bi v spomin. 

 
Svet je tako lep kakor 
Veselje in smeh v sončnih dneh. 
Enaki smo si: svetli, 
Temni, majhni, veliki, 
Akcija za nas pomembna je. 
 
Lep ta svet je naš, 
Enkrat ga spoznaš. 
Prijateljstvo otroka spremeni, 
Enako kot vse ljudi. 
Glas otroški razveseli 
Ampak včasih tako ni. 

 
Rok Simić 

OTROK 
 

Otrok je velik dar 
in vsakemu je mar. 

Ko otrok joče, 
mu pustite kar hoče. 

 
Priden, priden otrok je, 

zelo poreden pa tudi ne. 
Dajte mu pravico do igranja 

pa tudi do izobraževanja. 
 

Otrok raste kot velik velikan. 
Ko pa zraste, mu ni več za nič mar. 

In če te vesoljska ladja ugrabi, 
nikoli mami in očija ne pozabi. 

 
Mark Perič 

DAN OTROKA 
 

Otroci smo si vsi enaki. 
Tudi, ko smo si različni. 
Roka tvoja majhna je, a polna čutečih besed. 
Oko tvoje svetlo kakor sonce je. 
Cirkus ti je velika zabava. 
Igraš se z vodo kakor reka Drava. 
 
Svet samo tvoj je. 
Velik v širno obzorje. 
Ena skupina smo mi, ki skupaj vsakič drži. 
Tak si kot nobeden več ni. 
A ne zadržuj se v kotlini, pojdi raje tja, kjer so drugi. 

 
Kaja Švarc Muzga 

 

VSI SMO ENAKI 
 

Veseli otroci smo mi, smo mi, 
rodili z razlogom se vsi, se vsi. 

Igranje, smejanje, ropotanje, kričanje, takšni bili smo vsi, vsi, 
s starši spali smo vsi kot majhni otroci. 

 
Zabavali smo se vsi, igrali z avti ali barbikami. 

Med seboj se imamo radi vsi, saj enake pravice imamo tudi. 
Mirni nikoli nismo mi, glasni smo vendar vsi! 

Vsi smo enaki, vsi smo enaki, mi otroci! 
 

Kot majhni prijatelje si poiščemo, saj igrali z njimi se bomo. 
S svojimi prijatelji se zabavamo, 
klepetamo, plavamo ter igramo. 

Prijatelji in ostali čisto smo si enaki! 
 

Hanna Omahna 
SVETOVNI DAN OTROKA 

 
Danes je tvoj dan, 
tAkrat se veseli vsak. 
Na ta dan vsak reče dober dan. 
 
Otrok se igra in zabava, 
Tudi, če si jezen, naj te ne bo sram. 
Roke, noge in telo ima vsak. 
Otroci, starši, bratci, sestre se imamo radi, tudi če si bolan. 
Ko pa je tega konec, si želiš še kar. 
Ampak če tudi nisi kos drugemu, vedi, da imamo vsi enake 
pravice. 

 
Ajda Šantej 

OTROK 
 

Otroci so pomembni, pa 
Tudi poredni. 
Rokoborbe med sabo se igrajo, 
O, ne, prijateljev pa ne dajo. 
Cukerčki so mali in veliki, 
Igrati pa se vsi že znajo. 
 
Super skupina so, 
Vsi se razumejo. 
Enakopravni so vsi, 
Ta'veliki prijatelji so si. 
A pri njih doma pa tudi kdo znori. 

 
Špela Lokar 

 


