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OTILIJA NA MORJU 

 
1. Otilija je živela v:  

 

A Štiriindvajsetem nadstropju Solnice 

B Štiriindvajsetem nadstropju Poprnice 

C Štiriintridesetem nadstropju Poprnice 

 

2. Kateri izmed naštetih ni eden izmed Norveških trolov: 

 

A Zelenonosi norveški trol 

B Mala noga – osloški vrtni trol 

C Rdečebradi pegasti trol 

 

3. Nemo Peteršiljček je 

 

A Nečak gospe Peteršiljček 

B Sin gospe Peteršiljček 

C Mož gospe Peteršiljček 

 

4. Otilija, kapitan Peteršiljček in ostala posadka so do Norveške potovali: 

 

A S Titanikom 

B Z Jeklenim leviatanom 

C Z Jeklenim hidroplanom 

 

5. Otilija je v Čevljarni severnih medvedov dobila: 

 

A Zemljevid z vrisano najkrajšo potjo do Norveške 

B Najlepšo škatlo za čevlje 

C Par ogromnih gumijastih čevljev, ki so ji bili malce preveliki 

 

6. Kako veliki naj bi bili kremplji trola Še kar velika noga? 

 

A Kot klasične barvice 



B Kot vile za seno 

C Kot antena vesoljskega oddajnika B94 

 

7. Zakaj je bil trol Še kar velika noga nesrečen? 

 

A Ker ga iskalci trolov venomer zasledujejo, vanj buljijo, kažejo s prstom in ga 

fotografirajo 

B Ker ni imel primerne obutve 

C Ker je pogrešal gospoda Murka  

 

 

BREZVEZNE RIME 

 
1. Pesem Žgečkalec govori o možu, stari tečnobi, ki ... 

 

A ... te napade z desetimi vprašanji in dvajsetimi odgovori. 

B ... od tebe zahteva, da mu knjige urediš po abecednem redu. 

C  ... te s peresom žgečka po hrbtu in vratu, in ko se zasmeješ, te izpusti. 

 

2. Žgečkalec v pesmi pove vic ... 

 

A ... o teti, ki živi v Butalah in sadi buče, manjše kot shirana miš, ter pese, ki so drobne in 

trde kot riž. 

B ... o pujsi Pepi in njenih prigodah na Rožniku. 

C ... o oknu, ki ga nikoli ni mogoče odpreti.  

 

3.  Kaj je v pesmi Izumitelj izumil Prešernov stric? 

 

A Formulo za izračun končnega števila Pi 

B Stroj, ki te motivira za hojo, tek oziroma dir 

C Časovni stroj 

 

4. Kaj je izumitelj pritrdil na stroj, da ga je motiviral za hojo oziroma tek? 

 

A Smrdljive nogavice svojega najboljšega prijatelja 

B Svojo najljubšo hrano 

C Vstopnico za dvodnevni izlet v Gardaland 

 

5. V pesmi Mišmaš se pojavi kitlon. Kdo je to? 

 

A Ni kit ni slon, le razdvojena duša, ki trobiti in plavati ne more, le poskuša. 

B Moški, ki se pripravlja na triatlon. 

C To je lonec, v katerem se sme kuhati le kitajska hrana.  



 

6. Kuščarju je papiga posodila peruti. Temu bitju je ime: 

 

A Kušpapka 

B Papokušpiga 

C Papiščarka 

 

7. V Koromandiji naj bi vladale čudne navade. Za katero izmed navad nismo slišali v pesmi 

Običaji v Koromandiji? 

 

A Da si plešci lepijo znamke na glavo 

B Da Kurenti preganjajo zimo 

C Da igrajo kriket med bučami  

 

 

SOSED POD STROPOM 

 
1. Kako je ime gospodu Dodiču v zgodbi Sosed pod stropom? 

A Darko 

B Jerko 

C Albert 

 

2. Ker je gospoda Dodiča dvigalo pod strop, je prosil gospo Jolando, naj ga potegne dol. Da 

bi prišla do njega, se je povzpela na kakšno lestev? 

A Gasilsko 

B Preklopno  

C Kokošjo 

 

3. Debela Pekovka meni, da je ves svet: 

 

A marelična marmelada 

B velik lampijon 

C čokoladna lizika 

 

4. V zgodbi Kako sta si gospa in gospod Krištofek privoščila kozarec vinčka pod njima pleše 

postelja en-dva-tri, en-dva-tri. Kateri ples pleše? 

 

A Polko 

B Valček 

C Čačača 

 



5. Zakaj dedek pravi »Kako veselo mi poskakuje srce, odkar je babica zlezla vanj.«? Ker je 

babica v njegovem srcu pozabila ... 

 

A Kokakolo 

B Mikser 

C Kolo 

 

6. Kaj si je pisatelj Peter Svetina želel postati po poklicu? 

 

A Detektiv 

B Pisatelj 

C Učitelj 

 

 

ČAROVNICA V GOZDU 
 

1. Katera izmed spodaj naštetih ni teta Ane Konde? 

 

A Teta Grizelda 

B Teta Kosmatoslava 

C Teta Črvoslava 

 

2. Gospa Mežik je 

 

A Ravnateljica šole sv. Marka 

B Ravnateljica šole sv. Mateja 

C Ravnateljica šole sv. Miklavža 

 

3. Koliko čarovnic je navadno v čarovniškem zboru? 

 

A Enajst 

B Dvanajst 

C Trinajst 

 

4. V katerem priročniku je urok odpikanja? 

 

A V priročniku Čarovnije za čarovniške vajenke 

B V priročniku Piko piko vit pit 

C V priročniku Čarovnije za vešče vešče  

 

5. K Ani pride prespat: 

 

A Prijateljica Dora 

B Prijateljica Marinka 

C Prijatelj Čarli 



 

6. Kdo je sedel v Marinkini prazni spalni vreči? 

 

A Muha 

B Majhna zelena krastača 

C Marinkin klobuk 

 

7. Kdo je napadel Aninega mačka Čarlija? 

 

A Volk 

B  Verbena 

C Rakun 

 

 

INDIJSKE PRAVLJICE 

 
1. V zgodbi Kako je deček prodajal pamet ponudi trgovčev sin brahminskemu dečku deset 

rupij za prav toliko pameti. Kaj mu deček proda? 

 

A Listek, na katerem piše Hvala za denar. 

B Listek, na katerem piše Osel gre samo enkrat na led. 

C Listek, na katerem piše Ni pametno gledati, kako se dva človeka pretepata. 

 

2. Kaj je na koncu pravljice postal brahminski deček? 

 

A Zapornik, ker je prevaral ljudi 

B Pomočnik kraljice 

C Minister 

 

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

 

A Kamelo 

B Konja 

C Lonec 

 

4. Kateri stavek je pretresel sodnika 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 je brado pristrigel in uredil. 

B Zažgal si 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 

 

VPRAŠANJA IZ KOPALNICE 

 

1. Svetovni dan umivanja rok je 

 

A  30. februar 

B 15. oktober 

C Vsako prvo sredo v mesecu 

 

2. Hidroterapija je 

 

A Vaja za izboljšanje spomina – vsak dan moramo spiti 3,8 litra cedevite 

B Postopek, s katerim gasilci rešujejo z drevesa prestrašene mucke 

C Zdravljenje z vodo 

 

3. Lasulje so nekoč izdelovali: 

 

A Iz posušene trave z imenom lasnička 

B Iz konjskih repov 

C Iz bombaža in svile 

 

4. Terme so bile med najrazkošnejšimi stavbami v mestu ... 

 

A ... v stari Grčiji. 

B ...v antičnem Rimu. 

C ...v renesansi in baroku. 

 

5. WC je angleška kratica za 

 

A Water closet 

B White colour 

C Where is my car 



6. Ali drži, da v Severni Koreji obstaja hiša v obliki stranišča, ki jo je zasnoval oblikovalec Ko 

Kiwoong? 

 

A Drži 

B Ne drži (v Južni Koreji) 

 

7. V Antičnem Rimu so gostom v znak gostoljubja ...  

 

A ... umili noge. 

B ... nalakirali nohte. 

C ... sezuli čevlje in vohali njihova stopala. 

 

  


