
SPOZNAVANJE SLOVENIJE 

Pozdravljeni, učenci, danes se boste seznanili z lepotami in značilnostmi Slovenije. 

1. Na spletni strani https://www.slonline.si/ poglej prvi posnetek, kjer je predstavljena 

Slovenija. Izberi jezik: govorim slovensko, da se bo predstavitev predvajala v 

slovenščini. 

2. Odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na posnetek: 

a) Kje leži Slovenija? 

______________________________________________________________________________________ 

b) Na katere države meji? 

______________________________________________________________________________________ 

c) Zakaj je tako izjemna država? Kaj je značilno zanjo? 

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

č) Kateri sta slovenski avtohtoni živali? 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Od kod izvira kranjska klobasa? ___________________________________________________ 

e)  Koliko km je dolga slovenska obala? _____________________________________________ 

f) Ali v slovenskih solinah proizvajajo najboljšo sol na svetu? ________________________ 

g) Katere slovenska podjetja so svetovno znana? ______________________________________ 

h) Kaj izdelujejo v Pipistrelu? ____________________ Kaj pa v Elanu? ______________________ 

Kaj izdeluje podjetje Akrapovič? ____________________ Kaj pa lahko kupiš v Gorenju? 

______________________________________________ 

i) Kdo je avtor slovenske himne Zdravljice? _______________________________________ 

j) Kateri inštrument je najbolj pogost v slovenski narodni glasbi? ____________________ 

https://www.slonline.si/


3. Preriši zemljevid Slovenije in v narisane kvadratke vnesi večje kraje (Maribor, Kranj, 

Koper, Novo mesto). Pomagaš si lahko z zemljevidom Slovenije na spletni strani 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Geografija_Slovenije#/media/Slika:Slovenia_map.png  

 

 

4. Preberi  besedilo.   

Slovenija je srednjeevropska država. Samostojna država je postala leta 1991. Glavno 

in največje mesto je Ljubljana. Od leta 2004 je članica Evropske unije. Denarna enota 

je evro. Ima približno dva milijona prebivalcev. V Sloveniji živita tudi italijanska in 

madžarska narodna manjšina. Uradni jezik je slovenščina, na dvojezičnem območju, 

kjer živita manjšini, pa tudi italijanščina in madžarščina. 

Simboli Slovenije so: zastava, grb in himna. 

Naravne znamenitosti so: Postojnska jama, Škocjanske jame, Triglavski narodni park z 

najvišjo goro v Sloveniji  – Triglavom, Sečoveljske soline, Blejsko, Bohinjsko in 

Cerkniško jezero. 

Slovenija je znana tudi po potici, prekmurski gibanici, kranjski klobasi, dobrem vinu. 

5. V tabelo izpiši podatke iz besedila. 

glavno mesto  

leto osamosvojitve  

število prebivalcev  

denarna enota  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Geografija_Slovenije#/media/Slika:Slovenia_map.png


državni simboli  

uradni jezik  

naravne znamenitosti  

znane jedi  

 

VSE REŠENE NALOGE MI LAHKO POŠLJEŠ V PREGLED PO E-POŠTI NA NASLOV: 

polona.kalan@guest.arnes.si 

 


