
MALI   POLETNI 

DOMOZNANSKI   KVIZ 

Lep poletni pozdrav!  

Naj vam pred pričetkom reševanja kviza razložimo, kaj je to domoznanstvo. 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec že vrsto let zbira, obdeluje, hrani in 

posreduje gradivo o družbenem, kulturnem, političnem in gospodarskem 

utripu Spodnje Savinjske doline. Obsežna zbirka starih knjig, razglednic, 

rokopisov, fotografij, zvočnih posnetkov, glasil, raziskovalnih nalog, notnih 

zapisov in drugega pripoveduje o dogodkih, ljudeh, času, ki ga je potrebno 

še posebno dobro pomniti, saj je zavest o poznavanju svojega domačega 

kraja in okolja v katerem živimo ter delujemo, čedalje bolj pomembna.  

 

Da bi svojo dolino čim bolje poznali, smo za vas pripravili Mali poletni 

domoznanski kviz. Želimo vam veliko užitka ob reševanju in obilo sreče pri 

nagradnem žrebanju. 

 

Ime in priimek: ______________________________ 

Naslov: ___________________________________________ 

Kateri razred si končal/la: ____________ 

Rešeni kviz oddaj do 27. avgusta 2014 v za to pripravljeno škatlo, ki bo na 

vidnem mestu v knjižnici. 

 

 

 

 



I. TRIADA 

1. Zakaj ime Spodnja Savinjska dolina? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2. Spodnja Savinjska dolina se drugače imenuje dolina Zelenega zlata. Zeleno 

zlato je rastlina (               ), ki med počitnicami dozori in daje značilno podobo 

naši dolini. Po kateri rastlini sprašujemo?   

__________ 

 

3. Po osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline je poučevala tudi naša 

domoznanka, otroška pesnica Meta Rainer. Njene pesniške zbirke so Zajček 

skakalček, Skozi prste, Hokus pokus, Fičfirič, Ježkova frizura, Mihaha…  

 

Napišite vsaj tri njene otroške pesmice 

_______________________, 

_______________________ in 

_______________________.  

 

 

 

 

 

 

 



II. TRIADA 

1. Do leta 1998 je celotno območje Spodnje Savinjske doline obsegala samo ena 

občina. Po tem letu se je to območje razdelilo na šest občin. Naštejte  vseh 

šest občin.  

 _____________________                                 ________________________ 
 
 
 
               ______________________                                 ______________________ 
 
 
 
              _________________                               __________________ 

 

2. Med Žalcem in Petrovčami stoji baročni dvorec, v katerem je nekoč živela 

prva slovenska pesnica Fanny Hausmann. Po II. svetovni vojni pa je v njem bila 

nekaj časa bolnišnica za pljučne bolezni.  Po katerem dvorcu sprašujemo?  

 

 

                                                                  Dvorec _________   _________.  

 

 

 

3. Kraj Šempeter v Spodnji Savinjski dolini je svetovno znan po kulturni  in 

naravni znamenitosti.  

__________  ___________ dandanes spada med najpomembnejše in najlepše 

ohranjene spomenike rimske dobe v Sloveniji in Srednji Evropi.  

_________ __________ je kraška jama, stara več kot 3 milijone let in ima 

bogato zgodovino. Leži sredi Ponikvanskega krasa. 
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III. TRIADA 

1. Leta 1848 so slovenske dežele doživele pomlad narodov. Slovenski narod se je 

takrat začel prebujati v smislu zavedanja svoje nacionalne pripadnosti, kulture 

in jezika. Posledično so se začela ustanavljati različna slovenska društva in 

narodne čitalnice (ki so bile predhodnice današnjih knjižnic). Ljudje, ki so se 

zavzemali za uveljavitev slovenskega jezika v vseh javnih ustanovah, so se 

združevali v taborskem gibanju. Tabori so bili ljudski shodi na prostem in so se 

odvijali na različnih slovenskih krajih. 6. septembra 1868 se je II. slovenski 

tabor odvijal tudi v enem mestu Spodnje Savinjske doline. Po katerem mestu 

sprašujemo?  

 

_________________________ 

 

2. Ena izmed najpomembnejših evropskih, slovenskih in savinjskih plemiških 

družin so bili Celjski grofje. Njihovi predniki, po katerih sprašujemo, so izvirali 

iz Spodnje Savinjske doline, natančneje iz območja današnje Občine Braslovče. 

 

Še danes lahko vidimo ostanke njihovega gradu, po 

katerem so se tudi imenovali. 

Kateri gospodje so to bili? __________________ 

 

 

3. Med poletnimi šolskimi počitnicami Občina Žalec praznuje obletnico rojstva 

svetovno priznanega skladatelja, ki je skladal predvsem opere. V njegovi rojstni 

hiši je danes Galerija Savinjskih likovnikov in Turistično informacijski center. 

Kot skladatelj se je podpisoval z umetniškim imenom. Napišite njegovo pravo in 

umetniško ime.  

 Pravo ime: _____________________________                                 

 Umetniško ime: _________________________ 


