TEDENSKO RAZVEDRILO 2
Drage učenke in učenci,
dnevi v karanteni se lahko zelo vlečejo, zato sva za vas pripravili
tudi Tedensko razvedrilo, ki bo, vsaj upava, vzpodbudilo vaše
možgančke in se boste preizkusili v reševanju ugank. Veliko
uspeha pri reševanju vam želiva!
Rešene nama lahko pošljete na naslednja elektronska naslova
mateja.razgor@guest.arnes.si in jana.elouissi@guest.arnes.si. Ob
zaključku spletnega reševanka tedenskih razvedril bomo izžrebali
zmagovalca, ki bo prejel knjižno nagrado.

Naloge si sledijo od lažjih nalog k težjim. Mlajše učenke in
učenci rešite čim več, za starejše pa upava, da se prebijete
skozi celotno uganko.

Pred teboj so uganke. Jih znaš rešiti?
TAM NA BELEM POLJU
ČRNE SO SLEDI,
ČE JIH ZNAŠ RAZBRATI,
MNOGO ZVEŠ STVARI.
*******
TEŽKI, POLNI,
ČRNI ČOLNI,
GLEJTE, K NAM VESLAJO,
TAM V TREBUHIH
PO DNEH SUHIH
VODO NAM PELJAJO
***********
V NOČI MOŽ NE BO POČIVAL.
KAJ BO DELAL? BO MAR ŠIVAL?

IGLE JE ZAPIČIL V SUKNJO.
SI BO Z NJIMI KRPAL LUKNJO?
*************
KROŽI, JADRA PREKO MEST,
NI MU TREBA GLADKIH CEST.
NAD GORAMI, NAD VODOLAHKA KRILA NAS NESO.
************
V USTIH SE VRTI,
V ČEVLJIH TIHO ŽDI.
***************
KO VRŽEŠ V ZRAK, JE BELO,
KO PADE NA TLA, JE RUMENO.
*************
V GRLO POGLEDA,
IZMERI VROČINO,
KO ŠE SIRUP PREDPIŠE
ADIJO, ANGINA!
BIBO POZDRAVIL
JE DODO PIKPIK
TEBE PA ZDRAVI _______________
Za pomoč: letalo, oblaki, jajce, zdravnik, jezik, jež, knjiga

Poigraj se z rebusi.

Poišči čim več priimkov slovenskih literarnih ustvarjalcev.

V roke vzemi atlas sveta in poskušaj odgovoriti na naslednja
vprašanja. Če atlasa nimaš, si lahko pomagaš z
https://www.google.si/maps.
Katera "ozka" država se razteza čez več kot polovico zahodne obale
Južne Amerike?
a) Čile.
b) Bolivija.
c) Peru.
d) Ekvador.
Katera reka teče skozi Bagdad?
a) Evfrat.
b) Jordan.
c) Karun.
d) Tigris.
Katera je največja država v Južni Ameriki?
a) Argentina.
b) Brazilija.
c) Kolumbija.
d) Peru.
Katera je najvišja gora na svetu?
a) Mount Everest.
b) K2.
c) Kilimandžaro.
d) Aconcagua.
Katero je glavno mesto Avstralije?
a) Sydney.
b) Perth.
c) Melbourne.
d) Canberra.

Zapiši naslov knjige o slavnem črnem mačku.

Navedi ime in priimek pesnika, ki je ustvaril pesmi o fantiču na
ilustraciji. V pomoč naj ti bodo podane črke imena in priimka.
UGAERARNFEKINO

Ugotovi naslov pesmi – uganke avtorja Otona Župančiča.
Kakšna je to čudna stvar, takrat v vsej lepoti,
ki ji ni za sonce mar, uživa v mokroti,
le dežja se veseli, ves razpet nad nami,
ob nalivu zadrhti … nas pred dežjem brani.

Navedi ime in priimek pesnika s fotografije, ki je avtor pripovedi v
verzih z naslovom Juri Muri v Afriki.

Preko COBISS sistema poizkusi poiskati ali imamo v šolski knjižnici
pesniško zbirko Toneta Pavčka in navedi vsaj en naslov. Zapiši še
naslov pesniške zbirke Saše Vegri, ki jo najdeš v šolski knjižnici.

Kateri vrstilni števnik zaznamuje prvi pomladni dan?

V moderni so ustvarjali pesniki Josip Murn, Oton Župančič, Dragotin
Kette in osrednji literarni ustvarjalec obdobja, ki je bolj kot po pesmih
znan in pomemben po pripovednih in dramskih delih. Leta 2018 smo
obeležili 100-letnico smrti tega modernista. Navedi njegovo ime in
priimek.

