
  

Tema: Slovenija 
Besedilo: / 
Cilji: Poznavanje Slovenije, njenih znamenitosti, osebnosti, praznovanj. 
Starost: od 12 let naprej 
Stopnja znanja: izpopolnjevalna 

Avtorica: Tatjana Vučajnk 
Opombe: Dejavnost je bila izvedena pri dopolnilnem pouku slovenskega jezika in 
kulture v Švici 2003. Primerno za različna razredna ali društvena praznovanja. 
 

 

Dejavnosti pred kvizom 

 

� Učitelj učence spodbudi in jim pove, da bodo izvedli kviz z naslovom Poznaš že dovolj 

slovenske znamenitosti? o poznavanju slovenskih znamenitosti, osebnostih, praznovanjih. 

� Učitelj sprašuje učence, npr.: Katere slovenske znamenitosti poznate? Ste jih že obiskali? 

Vam je bila katera še posebej všeč? Zakaj? Katere znane osebnosti poznate? Zakaj  so znane? 

... 

� Učenci povedo, kaj je kviz, kaj je zanj značilno, kako se igra, in določijo pravila igre. En 

učenec zapiše pravila kviza na tablo. Učitelj usmerja učence, da določijo pravila zlasti glede 

podajanja odgovorov. 

� Učenci povedo izštevanko, ki določi vodjo kviza. Učitelj da vodji vprašanja, da si jih 

prebere. Skupaj pojasnita nerazumljiva mesta, izgovor. 

� Učenci se razdelijo v dve skupini in se poimenujejo. Učitelj preveri, ali sta skupini 

približno enaki glede znanja slovenščine in poznavanja Slovenije. 

� Učenci na tablo zapišejo tabelo, kamor bo učitelj zapisoval pravilne odgovore. 

� Vodja kviza pove, da bosta skupini izmenično odgovarjali na deset vprašanj. 

 

Dejavnost med kvizom 

� Učenci v skladu z dogovorjenimi pravili odgovarjajo na vprašanja. 

 

Dejavnost po kvizu 

� Učitelj zmagovalni skupini podeli nagrado, poražena skupina prejme tolažilno nagrado. 

� Učenci se razdelijo v pare in sestavijo podoben kviz za državo, v kateri živijo. 



 

Rešitve kviza: 
1. Primož Trubar 
2. Jože Plečnik 
3. toplice 
4. Alpe 
5. mlin na Muri 
6. teran 
7. Postojnska jama 
8. Zeleni Jurij, 24. april 
9. kurenti 
10. Martin Krpan 
11. Soča 
12. potica 
13. Zdravljica 
14. v solinah 
15. Blejski otok 
16. kranjska klobasa 
17. Laško pivo 
18. štorklje 
19. kozolec 
20. klopotec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vprašalnik 

 

 

Poznaš že dovolj slovenske znamenitosti? 
 

 
1. Pri Slovencih bo ostalo v spominu leto 1550. Takrat smo dobili slovenski knjižni jezik 

ter prvi slovenski knjigi. Avtorju pa rečemo oče slovenske besede. Danes ga imamo 
tudi na kovancu za 1 evro.           
           

2. Njegova arhitekturna dela cenijo in poznajo povsod po Evropi. Naši prestolnici pa je 
pustil svojevrsten pečat, ki jo še danes dela veličastno in izjemno.   
            

3. Turistična ponudba Slovenije je sestavljena iz različnih možnosti. V zadnjih letih pa se 
je razvila posebna panoga, ki ponuja različne aktivnosti in je cvet slovenskega 
turizma. Otroci jih radi obiskujejo, saj se tam lahko igrajo z  vodnimi drčami, 
tobogani, starši pa si lahko privoščijo vodne masaže, savne.  

 
4. V Sloveniji smo lahko še posebej ponosni nanje, saj v njih kraljujejo le redke živali in 

rastline na svetu. Če pa povemo, da so v Sloveniji celo troje in da je njihov najvišji vrh 
celo v slovenskem grbu, so to potem ...      
            

5. Nekoč so jih imeli ogromno, saj je bil to njihov vir zaslužka. Danes pa je ostal le še en 
delujoč in je v vsaki turistični ponudbi Prekmurja. Razveselijo se ga posebej 
gospodinje, saj tam lahko kupijo tudi ajdovo moko.     
           

6. Uspeva na Krasu, vinska trta pa je ista kot za njegovo družico, ki uspeva na Obali. Če 
ga preveč spijemo, nam povzroči črne zobe.       

 
7. V Sloveniji jih je več. Vsaka je svojevrstna. Ena pa je še posebej, saj ima najdaljšo 

podzemno železnico. V njej so vsako leto tudi žive jaslice.  
 

8. Praznovali so ga že v pradomovini, pozneje pa na Koroškem in Štajerskem. Danes mu 
posebno pozornost posvečajo le še v enem predelu Slovenije. Njegova značilnost je  
obleka iz zelenih listov, spremljajo pa ga v belo oblečeni pastirji. Običaj se je ohranil 
zlasti v Beli krajini.          
                                                        

9. Pravijo, da ko se enkrat pojavijo na polju, bo zime kmalu konec. Sami se je ne bojijo, 
saj jih greje topla ovčja koža.  

 

10. Bil je kmečki človek z Vrha pri Sveti Trojici, ki je tihotapil sol, premagal Brdavsa in 
je opisan v istoimenski pripovedi, ki jo je napisal Fran Levstik. Pripoved ima naslov 
… 

 

11. Rad gledam v valove bodre, valove te zeleno modre, jo je opeval Gregorčič, ko se je 
vila po svoji strugi. Danes pa ti valovi služijo turistom za ekstremne športe na še 
vedno zelenomodri gladini.         
            



12. Jejo jo po celi Sloveniji. Vsaka gospodinja pa jo dela na svoj način. Poznajo jo tudi že 
po svetu. Najbolj cenjena je orehova.       
            

13. Njena kitica se poje pred pričetkom nogometne tekme, če jo igramo s tujo 
reprezentanco. Naslov cele pesmi pa nam omogoča dvig kozarca in mnogo zdravja. Ta 
pesem ima naslov …         
        

14. V velikih bazenih izpari. Daje produkt, ki na ranah boli, sneg raztopi, hrani pa okus 
naredi. Le kje ta nastaja?        
         

15. Je edini in ob enem najmanjši v Sloveniji. Do njega se pride s pletnjo. Če pa imamo 
skrite želje, nam jih bo tamkajšnji zvon izpolnil.                           

 

16. Ni slovenske zabave brez nje. Maščob ima toliko, da bi jih zadostovalo za cel mesec. 
Če z vilicami zapičimo vanjo, ti njen sok brizgne v oko.      
            

17. Pogosto ga preveč spijemo in pozabimo, da ima tudi veliko kalorij, ki nam lahko 
raztegnejo trebuh. Kadar ga preveč spijemo, moramo pozabiti na avto. Takrat je 
najbolje, da se odpravimo peš proti Laškemu.      
            

18. Starši nam pripovedujejo, da nas prinesejo iz daljne Afrike ali pa tudi iz bližnjega 
Prekmurja. So črno-bele barve in rade posedajo oziroma gnezdijo na dimnikih.   

 

19. Nekoč je bil za sušenje trave, danes pa je bolj spomin na nekdanje trdo delo pri 
košnjah. Najdemo ga le v Sloveniji.        
            

20. Na hribčku stoji, ptičke preganja in nam dobro vince ohranja.    
            

 

 

 


