TEDENSKO RAZVEDRILO 4
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.

ALI VEŠ?
GODRNJAVČEK,
HIHITAVČEK,
ZASPANČEK,
DVOMLJIVČEK,
SLADKOSNED, UHAČEK. KATERI JE SEDMI IZMED SNEGULJČINIH
PALČKOV?
a) NOSKO
b) VSEZNALČEK
c) JECLJAVČEK

KDO JE NAPISAL PRAVLJICO SNEGULJČICA?
a) HANS CHRISTIAN ANDERSEN
b) ASTRID LINDGREN
c) BRATA GRIMM

KATERI SLOVENSKI PISATELJ JE NAPISAL BUTALCE?
a) ANDREJ ROZMAN ROZA
b) FRAN MILČINSKI
c) JANEZ JALEN

REŠI KVIZ IN ČRKE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI VPIŠI V SPODNJE
KVADRATKE. ČE SI PRAVILNO REŠEVAL, BOŠ DOBIL ŠE ENEGA
PRAVLJIČNEGA JUNAKA.

UGANEŠ?
Zunaj lesen,
pa ni drevo,
po sredi stržen
ti piše mehko.
TO JE ______________________.

Glejte, tale mala hiška
eno okno le ima,
vendar skozenj lahko gledam
prav na vse strani sveta.
TO JE ______________________.

A VAS zanima?
sprašuje teta Mima.
Katera naša reka
Se v Donavo izteka?
REŠITEV UGANKE NAJDEŠ S PREMEŠČANJEM VELIKIH TISKANIH ČRK.
TO JE ______________________.

Kdor nima REVME,
tega ne ve:
kako se dež, sonce,
vnaprej napove.
REŠITEV UGANKE NAJDEŠ S PREMEŠČANJEM VELIKIH TISKANIH ČRK.
TO JE ______________________.
V naslednjih rebusih so skriti naslovi knjig. Ugotoviš, kateri so? Veš
kdo jih je napisal?

REŠITEV: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __

Z ___ ___ __ ___ K O

REŠITEV: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __

REŠITEV: ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____

Društvo slovenskih pisateljev vsako leto maja podeljuje literarno nagrado
najboljšemu slovenskemu otroškemu ali mladinskemu knjižnemu delu, ki je
izšlo v zadnjih treh letih in ga je napisal član društva. Kako se imenuje nagrada?
a) Desetnica
b) Večernica
c) Fabula

Kakšno je pravo ime Mateja Bora?
a) Lovro Kuhar
b) Vladimir Pavšič
c) Karel Destovnik

Kdo je prevedel prvih pet delov o mladem čarovniku Harryju Potterju?
a) Branko Gradišnik
b) Nataša Müller
c) Jakob J. Kenda
Katerega leta je France Prešeren napisal Zdravljico?
a) 1842
b) 1844
c) 1822

