
                                    MALI POLETNI KVIZ  
 

Dragi mladi prijatelji,  
 
       letošnje počitnice bodo lahko z malo znanja in veliko sreče polepšane.  
Če ste stari od 6 do 12 let, vam ponujamo poletni kviz.  
Pravilno rešite kviz in ga skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) oddajte do 26. avgusta 2019  
v knjižnici, ki jo obiskujete.  
S podpisom dovoljujem, da ………………………………………………………………………………………………………. 
(ime in priimek, naslov) sodeluje pri nagradnem kvizu.  
Organizatorju dovoljujem uporabo osebnih podatkov za namen poletnega kviza. 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).  

………………………………………………………………. (Podpis starša/skrbnika) 
Pravila in splošni pogoji nagradnega kviza »Nagradni mali poletni kviz v knjižnici 2019« so objavljeni na spletni strani 

http://www.zal.sik.si/nagradni-mali-poletni-kviz-v-knjiznici-2019/   

1. Iz premetanih črk sestavi besedo, ki bo nekaj pomenila. 

    JIČAŽRNKNI                        LICAPO                         NJKIAG 

_ _______________           ______________         ______________           

 
 

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. Uganki 

 

Majhne, tanke in debele, 
žalostne so in vesele, 
na policah tiho ždijo 

in skrivnostno se držijo. 
Ko pa vzameš jih v roke, 

vse skrivnosti ožive. 
 

_________________________________ 
 

 
Petindvajset jih koraka, 

a drugačna je prav vsaka, 
kdor dodobra jih spozna, 
je med knjigami doma. 

 
 
 

  ____________________________ 
 

4. Kako si zapovrstjo od zgoraj navzdol sledijo barve slovenske zastave? 

___________________, ______________________,   ______________________ . 

 
5. Ali veš, kako se imenuje Župančičeva najbolj znana mladinska knjiga pesmi in ugank? 
 

A) BALONČKI IN 50 UGANK            B) MEDVEDKI IN 50 UGANK 
C) MEHURČKI IN 50 UGANK           D) METULJČKI IN 50 UGANK 

  

 

http://www.zal.sik.si/nagradni-mali-poletni-kviz-v-knjiznici-2019/


6. Napiši tri slovenske pesnike in tri slovenske pisatelje.  

                   Pesniki:               Pisatelji: 

____________________________________         ____________________________________ 

____________________________________         ____________________________________ 

____________________________________         ____________________________________ 

 

7. Ugotovi, po katerem ločilu sprašujemo.                                      

Lovi jo tisti, ki pretirava v zahtevah po natančnosti. Pravimo ji tudi točka.  

Je eno izmed najpogostejših ločil.  

_______________________                                                                

 

 

8. 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. 

______________________   _______________________   ________________________    

   _______________________ _______________________  ________________________ 

 

9. Kdo je avtor prvih tiskanih knjig v slovenskem jeziku, protestantski duhovnik in prevajalec, ki se je rodil leta 

1508 pri Velikih Laščah? 

____________________________________ 

 

 

 

10.  Napiši ime in priimek pisatelja, čigar pravljice so v zgodovino otroške literature zapisane z zlatimi črkami. 

Danski pravljičar se je podpisal pod številne klasične pravljice: Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Snežna 

kraljica, Kraljična na zrnu graha … 

Danski pisatelj in pesnik je: _______________________________________________ 

         


