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GARMANNOVO POLETJE 

 

1. Garmann z zaprtimi očmi premišljuje o novem šolskem letu. Ko jih odpre, zagleda veje na 

jablani, ki se mu zdijo podobne: 

 

A Strupenim afriškim kačam 

B Skrivenčenim prstom 

C Špagetom carbonara 

 

2. Na Garmannov nos prileti pikapolonica, ki ima: 

 

A Tri črne in tri zelene pike 

B Šest črnih pik 

C Štiri črne pike 

 

3. Kaj ima Garmann v trebuhu, ko pomisli na šolo? 

A Netopirčke 

B Metuljčke 

C Kvakajoče žabe 

 

4. Kdo je avtor knjige Garmannovo poletje?  

 

A Peter Svetina 

B Stian Hole 

C Hans Christian Andersen  

 

5. Kaj sta Garmann in mama vadila vse poletje? 

 

A Kvačkanje prtov, ki bi jih podarila tetam 

B Skakanje bombice v bazen, da bi Garmann poškropil sošolce 

C Pazljivo prečkanje ceste 

 

6. Garmann večer pred prvim šolskim dnevom še enkrat pregleda šolsko torbo in pospravi 

peresnico. Kaj vse se skriva v njej? 



 

A Radirka v obliki nogometne žoge, osem barvic, nov šilček, zlomljeno ravnilo in vžigalice z 

znamkami 

B Figurice indijančkov, piščalka in medalja za pogum 

C Kovanec iz železne dobe, helikopterček in sedemindvajset flomastrov 

 

7. Česa se boji Garmannov očka? 

 

A Pošasti, ki se skrivajo pod posteljo 

B Modrookih galebov 

C Svojega nastopa na koncertu 

 

 

FERDO, VELIKI PTIČ 

 

1. Ferdo je velikanski ptič. Katera lastnost ga prav tako zelo zaznamuje? 

 

A Da igra na klavir kakor Wolfgang Amadeus Mozart  

B Da zelo rad pomaga in trdo dela 

C Da ima od vseh v vasi prav on najlepše urejen vrt 

 

2. S kom vse se je Ferdo igral? 

 

A Na bazenu se je igral z 9. C razredom 

B V pasji šoli se je igral z zlatim prinašalcem in dalmatincem 

C Z otroki se je igral na igrišču z baloni 

 

3. Koliko krempeljcev ima Ferdo na obeh nogah? 

 

A 4 

B 6 

C 10 

 

4. Zakaj so se ljudje jezili na Ferda oziroma zakaj so ga izobčili? 

 

A Ker je nehote popil celo jezero 

B Ker je med tem, ko je pomagal dimnikarjem, porušil velikanski tovarniški dimnik 

C Ker je iz okolice jezera prepodil vse račke  

 

5. Kdo je Ferda vodil do velikanskega oblaka? 

 

A Oranžen ptiček 



B Ptica, podobna štorklji 

C Mala ptica, podobna ameriškemu orlu 

 

6. Koliko rib, rac in ljudi veselo pleše v dežju?  

 

A Dve raci, dva gospoda in trinajst rib 

B Tri race, en gospod in osem rib 

C Dve raci, en gospod in pet rib 

 

7. Ko Ferdo v vas pripelje velik oblak, ki jezero spet napolni z vodo, prejme prav posebno 

nagrado. Kaj prejme Ferdo? 

 

A V redovalnico mu vpišejo petico in pet zvezdic za izvirnost 

B Prejme pokal, balone in šopek vrtnic 

C Prejme balone, tulipane in odlikovanje 

 

STANKO PEŠKA 

 

1. Kako majhen je bil Stanko Peška? 

A Bil je tako majhen, da je le s težavo zlezel na kuhinjski stol 

B Bil je manjši od mezinčka na rok 

C Bil je majhen kot mišja dlaka 

 

2. Kako je bilo ime novi sošolki, ki je prišla v razred? 

 

A Anka Zaspanka 

B Nina Malina 

C Frida Robida 

 

3. Sošolci so se iz Stanka Peške in Fride Robide norčevali ker? 

 

A Sta bila zaljubljen par 

B Sta bila drugačna 

C Sta bila pomečkana po robovih 

 

4. Kateri razred sta obiskovala Stanko Peška in Frida Robida? 

 

A 1. C 

B 3. A 

C. 9. B 

 



5. V kaj je bila Frida Robida našemljena na tekmovanju za najboljšo masko? 

 

A V zaspano želvo 

B V poskočnega zajca 

C V visoko žirafo 

 

6. Od kod prihaja avtor in ilustrator Aaron Blabey? 

 

A Iz Slovenije 

B Iz Avstrije 

C Iz Avstralije 

 

 

POZOR, HUDA BABICA! 

 

1. Babica se z desetimi vnuki za konec tedna odpravi v hišo, ki spominja na  

 

A Straniščno školjko 

B Glavo svinje Grmičarke 

C Zmaja 

 

2. Velikan je bil za hišo prevelik, zato je polomil šesto stopnico. Ko v velikanovo črnino 

zakličeš »Hej, hoj!« zaslišiš: 

 

A »Pridi, heroj!« 

B »Boj se me, boj!« 

C »Bejž, joj!« 

 

3. Kaj se razlega po spalnici, ko otroci ne morejo zaspati? 

 

A Tvoja rit cvili in rogovili 

B Pod posteljo je podgana, bežimo 

C Če ne boste zaspali, vas bom spremenila v smrdljive deževnike 

 

4. Kaj babica vnukom postreže za zajtrk? 

 

A Komarjev golaž 

B Račji štrudelj iz glistastega testa 

C Ščurkov burek, posipan z mušjimi krempeljci 

 

5. Čigave stopinje opazijo v blatu? 

 

A Stopinje gospoda Nedovolca 



B Stopinje svinje Grmičarke 

C Stopinje Rdeče kapice 

 

6. S katerimi besedami babica ustavi čas? 

 

A »Čak!« 

B »Kvak, kvak!« 

C »Štop!« 

 

7. H komu so odšli na sladoled? 

 

A K Lojzetu s polizanimi lasmi 

B K Jagodi z rdečimi pegami 

C K Helgi z zelenimi zobmi 

 

 

INDIJSKE PRAVLJICE 

 

1. V pravljici Boben si revna ženska ni mogla privoščiti 

 

A Štruce kruha 

B Lepih oblek ali igrač za sina 

C Novega telefona 

 

2. Kaj si je deček želel, da mu mama prinese s tržnice? 

 

A Ljubkega kužka 

B Kitaro 

C Boben  

 

3. Kaj je deček v zameno za plašč prejel od moškega, ki so ga napadli roparji? 

 

A Kamelo 

B Konja 

C Lonec 

 

4. Na kateri stavek je sodnik naletel v pravljici Dolgobradi sodnik? 

 

A »Moški z dolgimi bradami so navadno precej neumni.« 

B »Moški z dolgimi bradami so navadno najlepši.« 

C »Moški z dolgimi bradami so navadno najpametnejši.« 

 



5. Predvideval je, da ga imajo sovaščani zaradi brade za popolnega bedaka. Kaj je naredil z 

brado? 

A Obiskal je brivca, ki mu jo je nekoliko skrajšal in uredil 

B Zažgal je celotno brado, brke, obrvi in lase 

C Nad svojo brado je bil tako navdušen, da se ni zmenil za mnenje ljudi 

 

6. Kdo je ilustriral Indijske pravljice? 

A Bojana Dimitrovski 

B Peter Škerl 

C Caroline Thaw 

 

SLEPOMIŠNICE  

 

1. Slepomišnice so: 

A Antologija pesmi o otrokovih pravicah 

B Antropologija pesmi o otrokovih pravicah 

C Analogija pesmi o otrokovih pravicah 

 

2. Kaj je antologija? 

 

A Zbirka najboljših pesmi ali kratkih zgodb, običajno od različnih avtorjev 

B Knjiga čarovniških receptov iz srednjega veka 

C Priporočnik za uporabo časovnega stroja 

 

3. Kaj od naštetega po vašem mnenju niso pravice otrok: 

 

A Jesti sladkarije, pomagati prijateljem in vsak dan obuti suhe nogavice 

B Gledati risanke, barvati čez črto in prešteti vse stopnice na šoli 

C Voliti predsednika države, odločati o kreditnih posojilih in voziti letalo  

 

4. Obiskovati osnovno šolo je naša: 

 

A pravica 

B dolžnost 

C pravica in dolžnost 

 



5. Ena od pesmi, ki smo jo brali v knjigi Slepomišnice je imela naslov: 

 

A Moj dežnik 

B Moj dežnik je lahko balon 

C Moj dežnik je vedno pozabljen v šoli 

 

6. Dopolni rimo pesmi Prvi korak pesnika Vinka Möderndorferja: »Narediš prvi korak in že vidiš, 

da je naslednji spet prvi, ko da si celo življenje na nekakšni  

 

A majajoči se brvi. 

B cirkuški vrvi. 

C poskočni srni. 

 


