
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi mladi prijatelji, 

letošnje počitnice bodo lahko z malo znanja in veliko 

sreče polepšane. 

Če ste stari od 6 do 11 let, vam ponujamo poletno 

nagradno križanko. 

Pravilno rešite križanko in jo skupaj s svojimi podatki 

(ime, priimek, naslov) oddajte do 24. avgusta 2018 v 

vaši knjižnici.  
 

………………………………….. 
 

S podpisom dovoljujem, da 

(ime, priimek, naslov starša oz. skrbnika) 

 

………………………………..................................................... 

………...……………………………………………………………………… 

sodeluje pri nagradni križanki.  

Organizatorju dovoljujem uporabo osebnih podatkov 

za namen nagradne križanke. Podatki se uporabljajo 

in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in 

Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Pravila in splošni pogoji nagradne križanke 

»Nagradna poletna križanka v knjižnici« so objavljeni 

na spletni strani 

www.zal.sik.si/nagradna/nagradnapoletnakrizanka 

 

……………………………………………………………………. 

 (Podpis starša/skrbnika) 

 

http://www.zal.sik.si/nagradna/nagradnapoletnakrizanka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vsak šolski dan jo zapirate in odpirate. V njej nosite 

zvezke in knjige. Kaj je to? 
 

13. Poleti ga prodajo več kot pozimi. Na morju ga 

prodajo več kot v hribih. Čokoladnega prodajo več 

kot vaniljevega. Česa? 

 

14. Čeprav je bil iz lesa, je oživel. Imel je zelo dolg nos. 

Skupaj z očetom se je znašel v trebuhu morskega 

psa. Poimenujte ga. 

 

15. Glede na to, koliko je pisal o kraljih, princih, 

cesarjih, bi sodili, da je bil grajski človek. Toda bil je 

le pisec pravljic, rojen na Danskem. Kdo je ta 

svetovno znani pravljičar iz 19. stoletja? 

 

16. VANJA LEP zamah napravi, z levo pa z desno roko; 

medtem vdihne globoko, na koncu bazena pa se 

ustavi. (Premetanka) 

 

17. Kako se imenuje zgodba, v kateri nastopajo živali s 

človeškimi lastnostmi, na koncu pa ima nauk? 

 

18. Kot je razvidno že iz naslova knjige, so se deklici 

dogajale nenavadne, čudne stvari. Kako tudi ne, ko 

pa je živela v čudežni deželi. Kako je bilo ime deklici 

iz naslova znane knjige? 

 

19. Imenujte dečka, ki je s pomočjo živali prišel do nove 

srajčice. Pri tem so mu pomagali pajek, rak, ovca in 

druge živali. 

 

20. Uči nas pisati, računati in brati: kdor se ga boji, se 

teže česa nauči. 

 

21. Imenujte dečka in deklico, ki sta tavala po gozdu in 

se znašla v nenavadni hiši iz sladkarij, v kateri je 

živela čarovnica. 

 

 

 

1. Ime in priimek slovenskega otroškega in mladinskega 

pisatelja, ki je napisal knjige: Ti kanta požrešna!, Peter 

Nos, Živalske novice, Košarkar naj bo …  
 

2. Čeprav je peka kruha zahtevno delo, v eni izmed knjig 

Svetlane Makarovič opravljajo to delo majhni glodalci. 

Kako je naslov te knjige? 
 

3. Nekateri že prebirate Pil. Kako pa se imenuje revija 

Mladinske knjige, ki ste jo gotovo brali, ko ste bili 

mlajši? 
 

4. Ustanova je za mesto zelo pomembna. Omogoča 

izobraževanje in razvedrilo. S tujko ji rečemo 

biblioteka. Katera ustanova je to? 
 

5. V nekem mestu so nekega jutra ostali vsi otroci brez 

copat. Čez čas so jih našli. Njihovo veselje je bilo toliko 

večje, ko so ugotovili, da so zašiti. Kdo je poskrbel za 

to? 
 

6. Živela je v vili, skupaj z opico in konjem. Kako je bilo 

ime navihani deklici? 
 

7. Kdo je bil deček, ki se je odpravil v Afriko prav zato, da 

se ne bi umival? 
 

8. Prepoznate jo lahko po naslovu, platnicah ali avtorju. 

Kaj je to? 
 

9. Kako pogovorno imenujemo človeka, ki zelo veliko 

bere? 
 

10. Kateri knjižni junak je prevažal sol na kobilici? 

 

11. Kdo je največji slovenski pesnik, ki se je rodil v Vrbi na 

Gorenjskem? Del njegove pesmi Zdravljica je besedilo 

državne himne Republike Slovenije. 


