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Hrvatska 

Republika Hrvatska je mala sredozemna država, zemljopisno smještena u južnom dijelu 

Srednje Europe. Sastoji se od 21 županije. Na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na 

istoku sa Srbijom i s Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom te na zapadu ima 

morsku granicu s Italijom. Kopnena površina iznosi 56.5 četvornih kilometara, a površina 

obalnog mora je 31 četvorni kilometar, što Hrvatsku svrstava među srednje velike europske 

zemlje. Glavni je grad Zagreb, koji se nalazi u središtu Republike Hrvatske. 

 

 

Zagreb 

Zagrebje glavni grad Republike Hrvatske i najveći grad u Hrvatskoj po broju stanovnika. 

Nastao je spajanjem dvaju naselja na susjednim brežuljcima, Gradeca i Kaptola, koji čine 

jezgru današnjega grada te njegovo povijesno središte. Smješten je na jugozapadnom rubu 

Panonske nizine na visini 122 metra, podno južnih padina Medvednice te na lijevoj i desnoj 

obali rijeke Save. Prema popisu stanovništva iz 2011., u Zagrebu živi 790.017 stanovnika. 

Zagreb je i kulturno, znanstveno, gospodarsko i upravno središte Republike Hrvatske. 

Zahvaljujući ulozi najvećega prometnog centra u Hrvatskoj, Zagreb je gospodarski 

najrazvijeniji grad u Hrvatskoj. U Zagrebu su brojni muzeji (Arheološki muzej, Muzej 

suvremene umjetnosti, Muzej iluzija, Tehnički muzej Nikola Tesla itd.) i kazališta (Hrvatsko 

narodno kazelište, Kazalište Komedija, Kazalište Gavela, Kazalište Trešnja te brojna druga), 

što potvrđuje njegov status velebnoga kulturnog središta. Njeguju se brojne zelene površine 

pretvorene u parkove u kojima šeću obitelji, igraju se djeca, trče psi... U današnje su vrijeme 

mnoge pješačke staze i dijelovi ulica pretvoreni u staze za bicikliste, što pridonosi tome da se 

smanjuje onečišćenje bukom i štetnim plinovima. Veliku važnost stanovnicima grada čini 

park Maksimir u kojemu je, osim staza za trkače, bicikliste i šetače, dječjeg igrališta i 

ogromne livade, Zagrebački zoološki vrt s brojnim životinjskim vrstama. Odmah nasuprot 

vrtu nalazi se nogometno igralište, također jedno od važnijih obilježja grada – Maksimir na 

kojemu domaće utakmice igra Dinamo. Osim Parka Maksimira, u novije doba stanovnicima 

grada važan je i Park Bundek. Ne smijemo nikako izostaviti Jarun, iliti Jarunsko jezero kao 

malo zagrebačko more, blagotvorno u sve toplija gradska ljeta. Zagreb je manji europski grad, 

ali očuvane povijesne važnosti i u arhitekturi tako da se s godinama povećava broj turista iz 

inozemstva. Osim svega navedenoga, za kraj još valja spomenuti Advent u Zagrebu, najljepšu 

takvu europsku priredbu, zbog koje bi posjet Zagrebu tijekom prosinca trebalo staviti na listu 

obveznih obilazaka. 

  

  

Dubrovnik 

Dubrovnik  se nalazi u južnoj Dalmaciji. Ime je dobio po Dubravi, hrastovoj šumi. Središte je 

Dubrovačko-neretvanske županije I jedno od najvažnijih povijesno-turističkih središta 

Hrvatske. Prema popisu stanovništva iz 2011. Godine, Dubrovnik je imao 42.615 stanovnika. 

Godine 1979. grad Dubrovnik je dodan na UNESCO-ov popis Svjetske baštine. Prosperitet 

grada Dubrovnika oduvijek se temeljio na pomorskoj trgovini. U srednjem vijeku postao je 

kao Dubrovačka Republika jedini grad-država na istočnoj obali Jadrana koji je konkurirao 

Mletačkoj Republici. Uza svoje bogatstvo i diplomaciju, grad je postigao izvanredan stupanj 

https://bit.ly/2Q38TK2
https://youtu.be/4tPG4z2HeXg


razvitka, posebno tijekom 15. i 16. stoljeća. Dubrovnik je bio jedan od središta razvitka 

hrvatskog jezika I književnosti te su u njemu stvarali mnogi značajni hrvatski pjesnici, 

dramatičari, slikari, matematičari, fizičari i drugi učenjaci. Dubrovnik je također mjesto 

snimanja serije Game of Thrones. Zbog izuzetno toplih ljeta, prepoznatljive arhitekture, 

prekrasnih plaža i turističke ponude postao je jedno od mondenih turističkih središta, ne samo 

Hrvatske nego i Europe. 

 

  

Hrvatska himna 

Lijepa naša domovino je himna Republike Hrvatske. Josip Runjanin, hrvatski skladatelj 

te časnik u austrougarskoj vojci, njezin je skladatelj, a tekst je napisao hrvatski književnik I 

pravnik Antun Mihanović. Spomenik hrvatskoj himni nalazi se u Zelenjaku na cesti Klanjec – 

Kumrovec. S osobitom pažnjom i ganućem slušamo ju na nogometnim prvenstvima, mažući 

boje zastave licem i odijevajući na sebe crveno-bijele kockice, još jedan znak hrvatske 

prepoznatljivosti u cijelome svijetu, zahvaljujući upravo toj najvažnijoj sporednoj stvari☺ 

 

 

Izvori: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_hr, 
https://croatia.eu/index.php?view=article&id=6&lang=1, https://www.fantasiatravel.hr/  

https://youtu.be/Kim94X46rKk
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_hr
https://croatia.eu/index.php?view=article&id=6&lang=1
https://www.fantasiatravel.hr/

