
MOJA RODNA DOMOVINA 

 Moja rodna domovina je Republika Slovenija. Čeprav je majhna, ima mnoge znamenitosti in 

naravne lepote. 

 Slovenija ima različne pokrajine. Imamo gore, hribe, morje, ravnine, prav tako pa tudi izvire 

tople vode, kjer lahko gradijo toplice. 

 Kot vsaka država ima tudi naša domovina prednosti in slabosti. Kot sem že omenila, so dobre 

lastnosti raznolikost pokrajin, slabe pa, da smo trenutno v krizi oz. recesiji. 

 V naši državici so mnoge znamenitosti. Med njih prištevamo kraške jame, otoke, gradove, 

cerkve in spomenike. Najbolj obiskana kraška jama je Postojnska jama. Po njej se lahko peljemo z 

vlakcem. V jami lahko opazimo slovensko zaščiteno žival človeško ribico ter mnoge druge živali. 

Znana je tudi jama Pekel. Ime je dobila po skalovju pri vhodu vanjo. Najbolj obiskan kraj je Blejski 

otok. To je otok sredi Blejskega jezera. Na tem otoku je tudi cerkev, v njej pa zvon želja. Do cerkve 

vodijo znamenite stopnice. Do otoka pa se lahko pripeljemo s pletno. Ob jezeru je tudi restavracija, 

kjer nam postrežejo s kremno rezino. 

 Slovenija je pridružena Evropski uniji. Včasih je spadala pod Jugoslavijo. Vendar je ta zaradi 

nesoglasij razpadla in Slovenija se je osamosvojila.  Zato 25. junija praznujemo dan državnosti, 26. 

decembra pa dan samostojnosti in enotnosti. Slovenske praznike moramo spoštovati, zato moramo 

izobesiti zastavo. Zastava je bele, modre in rdeče barve z grbom, ki predstavlja Slovenijo. Po navadi 

ob teh praznikih potekajo številne prireditve. Na njih lahko prisluhnemo slovenski himni Zdravljici, ki 

jo je napisal največji slovenski pesnik France Prešeren. Pomemben pisec za Slovenijo pa je tudi 

Primož Trubar, ki je napisal prvi dve knjigi v slovenskem jeziku. Tega se spominjamo ob dnevu 

reformacije.  

 Pomembne osebnosti Slovenije so Jože Plečnik, ki je bil zelo pomemben slovenski arhitekt. 

Pomembna slikarka za Slovenijo je bila Ivana Kobilca. Pomemben pesnik, pisatelj in dramatik je bil 

Ivan Cankar. Znana slika slovenskega slikarja Riharda Jakopiča je Sejalec. Pomembna slika Ivane 

Kobilce pa je Kofetarica. 

 Kot ostale države ima tudi Slovenija specialitete oz. dobrote. To so kranjska klobasa, gibanica, 

goveja juha, štruklji ter jabolčni zavitek. Zanimivo pa je, da imamo posebno vrsto čebele in sicer 

kranjsko čebelo, ki je zavarovana in zaščitena. 

 Čeprav je Slovenija mala država, moramo biti ponosni na to, kar imamo. Saj veste, kako 

pravijo, bogastvo se skriva v majhnih rečeh. 

 

ŠOLA:   OŠ MISLINJA 

UČENKA:   PETRA MARTINC 

RAZRED:  7. A 

MENTORICA:   KATJA RODOŠEK        

     


