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KUŽEK, KI GA NINO NI IMEL
1. Kdo je lahko videl Ninovega kužka?
A Vsi.
B Samo nezemeljska bitja.
C Le Nino.

2. Kaj je bilo kužku, ki ga Nino ni imel, všeč?
A Jagodni sladoled, ker je zelo mrzel.
B Solze, ker so slane.
C Zbiranje odpadnega materiala, ker rad ločuje odpadke.

3. Kaj Ninov kužek rad počne?
A Ninov kužek se rad podi za zajci in koplje po pesku.
B Ninov kužek se rad podi za zajci in pleza po drevesih.
C Ninov kužek vedno razkoplje vse babičine rože.

4. Kdo se boji Ninove prababice?
A Ninov kuža.
B Nino in njegov kuža.

C Prodajalke na oddelku mlečnih izdelkov.

5. Zakaj Ninov kuža ne pozna Ninovega očeta?
A Ker ju Nino ni predstavil.
B Ker je oče daleč stran.
C Ker Nino svojega kužka skriva.

SPOZNAL SEM TE PO RDEČIH NOGAVICAH
1. Kaj rad počne Timej?
A Pospravlja.
B Iz svoje hotelske sobe opazuje dogajanje na ulicah.
C Lovi kresničke.

2. Na kaj Timeja in njegovega očeta spominja krožišče?
A Na krof.
B Na vrtiljak.
C Na kepico sladoleda.

3. Kaj je Timej storil na stadionu, da je bil junak?
A Dal je odličen gol na nogometni tekmi.
B Posadil je največ rožic.
C Skuhal je najboljše makarone.

4. Kaj je Timej opazil na vsakem koraku?
A Vijoličasto ptico, ki je letala nad njim.

B Rumeno podmornico, ki je bila parkirana pred vsakim nakupovalnim centrom.
C Rdeče nogavice.

5. Kateri kip je Timej opazil, ko se je sprehajal po mestu?
A Kip Franceta Prešerna.
B Kip Pujse Pepe.
C Kip Nikolaja Kopernika.

6. Kako se je Timej po pustolovskem dnevu vrnil v svojo hotelsko sobo?
A V sobo ga je dvignil berač velikan.
B Poletel je s helikopterjem.
C Pomagal mu je Nikolaj Kopernik.

SE V GOZDU BOJIŠ, VELIKI VOLK?
1. Kam si želi iti Mali volk z očetom?
A Na sejem rabljenih koles.
B V gozd.
C K pedikerki uredit svoje krempeljčke.

2. Katerega zvoka se je ustrašil Veliki volk, ko sta z Malim volkom hodila po gozdu?
A Policijske sirene.
B Žuborenja vode v potoku.
C Šumenja vetra.

3. Za katero ptico Veliki volk zamenja gosko?

A Kuro.
B Laboda.
C Galeba.

4. Kam spleza Mali volk, da bi imel boljši razgled po gozdu?
A Na nebotičnik.
B Na razgledno hišico v gozdu.
C Na drevo.

5. Kaj zavoha Veliki volk?
A Gozdne borovnice, bezgov liker in metin čaj.
B Borovničevo pito, palačinke in sok.
C Borovničev golaž v bližnji gostilni.

6. Čigava hči je deklica, ki nosi borovničevo pito in palačinke?
A Tete Pehte.
B Rdeče kapice.
C Elze.

KAJ ZRASTE IZ ZOBKA?
KAJ ZRASTE IZ ZOBKA?
1. Kaj je Matej naredil z zobkom?
A Dal ga je pod blazino za zobno miško.
B Zamenjal ga je za kolo.
C Posadil ga je na vrtu.

2. Kaj si je Matej želel, da bi zrastlo iz zobka?
A Tulipani.
B Mavrica.
C Punčka.

3. Kaj bi Melita počela z bratcem?
A Šla bi v akvarij in mu pokazala hobotnico.
B Lovila bi ribe.
C Učila bi ga kuhati in pospravljati.

SVET ZA HARMONIKO
1. Kdo je Melito in njene prijatelje obiskal v vrtcu?
A Slon.
B Kužek Srečko.
C Vrabček Valentin.

2. Kakšno supermoč ima Melitin kužek Veselko?
A Lahko leti.
B Je hiter kot Superman.
C Je neviden.

3. Kaj čarobni kužek Veselko pripravi na čarobni predstavi?
A Predstavi svojo vesoljsko ladjo.
B Zapleše skupaj z mažoretkami.

C Speče čokoladni kolač z dvanajstimi svečkami.
KAM GREMO, KO ODIDEMO?
1. Kdo Tino vedno pobere po kosilu v vrtcu?
A Teta.
B Dedek.
C Brat.

2. Kaj zašepeta dedek Tini, ko odhaja?
A Da gre na počitnice.
B Da gre v pravljično deželo.
C Da gre ptičkom pomagat leteti.

3. Katero živalco ima doma Tinin dedek?
A Krokodila Vojka.
B Nosoroga Filipa.
C Ptička Čipka.

4. Kaj Tina nauči ptička Čipka?
A Leteti.
B Speči potico.
C Loviti ribe.

PAJKODLAK IN KRESNICA
1. Kam se ujame Kresnica?
A V pajkovo mrežo.

B V mišelovko.
C V past za medvede.

2. Kaj sliši medved na jasi, ko se sprehaja po gozdu?
A Prerekanje dveh ptičk, čigava je veja, na kateri sedita.
B Brenčanje čebel.
C Hrup iz sosednje tovarne smole.

3. Dopolni!
Pajkodlak, star zverjak, si ogleduje Kresnico in si misli:
A »Iz tebe naredil bom sočno potico.«
B »Pravšnja si za jote zvrhano žlico.«
C »Štrudelj boš pravi, prisegam pri glavi.«

4. Kdo priskoči Kresnici na pomoč?
A Hrček Zvonko.
B Črv Jon Dolgotelesnik.
C Gospa Miška.

UJEMI MI SINJEGA MEDVEDKA
1. Zakaj je bil Mirko žalosten, ko je praznoval peti rojstni dan?
A Ker ni dobil nove igrice Minecraft.
B Ker ni smel odviti sinjega medvedka, ki ga je dobil za darilo od botre Zlatke.
C Ker se njegovega rojstnega dne ni udeležil njegov najboljši prijatelj Aljoša.

2. Kako se je Mirko tolažil, ker medvedka ni smel vzeti iz celofana?
A Predstavljal si je, da je vesoljček.
B Prepričan je bil, da bi ga uničil, če bi ga odvil.
C Prepričan je bil, da bi ga opeklo sonce, če bi ga odvil.

3. Kdo je Mirku odnesel sinjega medvedka?
A Sošolec Jernej.
B Njegov oče.
C Njegova sestrična Žana.

4. S čim se je začel ukvarjati Mirko po tem, ko je ostal brez sinjega medvedka?
A Lotil se je branja slikanic.
B Vpisal se je na karate.
C Včlanil se je v pohodniško društvo.

5. Kje je Mirko našel sinjega medvedka, ko je bil že odrasel?
A V prodajalni igrač.
B Pri Žani doma.
C Na sejmu, kjer se je sprehajal s svojo družino.

6. Kdo si je prav tako zaželel medvedka?
A Mirkova mama.
B Mirkov sin Kozma.
C Mirkov sin Žan.
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TU BLIZU ŽIVI DEKLICA
1. Zakaj sošolke pravijo, da deklica, ki živi blizu, ne more biti princeska?
A Ker ne želi biti princeska.
B Ker ji mama ne pusti biti princeska.
C Ker ni tako lepa, nima lepih oblek in je na šolskem igrišču nihče ne povabi k igri.

2. Kaj stori deklica, ko mora v šolski nalogi opisati svojo sobo?
A Grize svinčnik, guba čelo in odda prazen list, zaradi česar dobi slabo oceno.
B Razveseli se naloge in veselo napiše spis, za katerega prejme dobro oceno.
C Na glas pove, da nima svoje sobe in da je ne more opisati.

3. S kom se druži deklica?
A Deklica ima veliko prijateljev in je zelo družabna.
B Deklica nima prijateljev in med odmorom čaka, da jo obišče brat.
C Deklica nima prijateljev, ker jih sama ne želi imeti.

4. Zakaj nihče ne ve njenega imena?
A Ker ga ni nikomur zaupala.

B Ker je niso vprašali.
C Pozabili so ga, ker jim je vseeno.

5. Zakaj pravijo, da je deklica nevidna?
A Ker ima nadnaravno moč.
B Ker je neopazna in je ni videti na razrednih fotografijah.
C Ker v resnici sploh ne obstaja.

6. Kako so ocenili risbice, ki so jih našli v dekličini šolski omarici?
A Vsi so bili navdušeni in so jih hvalili.
B Posmehovali so se, ker grdo riše.
C Prosili so jo, naj tudi njih nauči tako lepo risati.

UČITELJICA
1. Kakšne so bile nekdaj učiteljice?
A Dajale so manj nalog, učile so drugačne predmete in imele več dlak.
B Bile so bolj zahtevne, zoprne in niso imele elektronskih tabel.
C Vse so nosile zelene nogavice in šolske uniforme.

2. Kaj se zgodi, ko se učiteljica razjezi?
A Sonce se skrije in na nebu se pojavijo nevihtni oblaki.
B Jamski človek otrpne z dvignjenim kopjem v roki.
C Takoj prihiti ravnatelj.

3. Kako se reče učiteljici po kitajsko?

A Teacher.
B Opettaja.
C Laoši.

4. V katerem jeziku se med seboj pogovarjajo učiteljice?
A V angleščini.
B V učiteljskem jeziku.
C V skrivnem jeziku.

5. Od kod prihaja avtorica slikanice, Susanna Mattiangeli?
A Iz Slovenije.
B Iz Ekvadorja.
C Iz Italije.

DING DONG ZGODBE
1. Vitez se je zaljubil v princesko, ki je …
A ljubka kot pomladni vetrič in sladka kot dih poletja.
B trapasta goska.
C ponoči čarovnica.

2. Učiteljica Gromovnik išče gusarje, ker …
A so iz njenih jabolk naredili čežano.
B so ji pred davnimi leti ušli sredi učenja poštevanke.

C so kuharici pojedli ves krompir.

3. Povodni možek noče srečati povodnega strica,
A saj je snedel torto za rojstni dan povodne tete.
B saj je vodni tok odnesel vse znamke, ki jih je stric zbiral že od otroštva.
C saj je izgubil tiste lepe črne čevlje, ki jih ima za ples.

4. Čarovnica je spekla čarobne medenjake, ki te spremenijo v …
A dirkalni bicikel na trinajst prestav.
B rožo potoniko.
C čokatega trola z metuljčki namesto ušes.

5. Vesoljček si želi tako mamo,
A ki zna peči slastne palačinke in ima čas za izmišljene igre.
B ki rada pometa zvezdni prah in se ne boji črnih lukenj.
C ki mu bo z veseljem napisala opravičilo, kadar pri različnih planetih ne bo imel naloge.

6. Ko je na obalo nasedel kit,
A so gasilcem in vojakom pomagali štirje pogumni nindže.
B so gasilcem in vojakom pomagali še policisti.
C je gasilcem in vojakom pomagala stara mama povodnega strica.

ČAJNA ŽENIČKA
ČAJNA ŽENIČKA GRE PO BOROVNICE

1. Ženičkin mož se je kujal, ker že od začetka zime nista …
A imela borovničeve marmelade za palačinke.
B skakala po trampolinu.
C pospravila shrambe.

2.

Kaj je želel lisjak izvedeti od ženičke?

A Kje stanuje ženička, da bi ji ukradel borovničevo marmelado.
B Kje pase svoje kokoške, da bi jih pojedel za malico.
C Kako priti do zaklada, o katerem mu je pripovedovala ženička.

3. Kako je ženička pretentala volka, da se je ustrašil Enooke Breznitne?
A Povedala mu je strašno legendo o tem, zakaj ima le eno oko.
B Prepričala ga je, da ga bo Enooka Breznitna zatožila medvedu, da je v lisičini kavarni kradel
borovničeve torte.
C Rekla mu je, naj pomoli gobček v njen žep, in ko je to storil, ga je zbodla s šivanko.

ČAJNA ŽENIČKA NA BAZARJU
1. Kaj se je zgodilo ženički, medtem ko je pekla piškote?
A Zmanjkalo je elektrike in ostala je samo surova masa.
B Imela je premalo pecilnega praška.
C Postala je majhna kot čajna žlička.

2. Kaj ji je prišlo na misel, ko je zažgala piškote?
A Odločila se je, da bo na bazarju prodajala prtičke.
B Domislila se je, da bo šla na bazar z deklico in se vedla kot lutka.
C Odločila se je, da speče torto.

3. Ženička se je na bazarju ujezila …
A ker je slišala gospe kritizirati njene piškote.
B ker so se drugi izdelki na bazarju bolje prodajali.
C ker so ji neki otroci ukradli piškote.

PRISMUKNJENE ZGODBE
RIBJA ČAJANKA
1. Kako so v zgodbi Ribja čajanka znova dvignili gladino jezera?
A Prinašali so vodo iz sosednjega jezera.
B S solzami, ki so ribam pritekle, ko so slišale, da ne bodo več smele imeti čajank.
C Grškega boga Zevsa so prosili za dež.

KRAVICA IN NJENA IKEBANA
1.

Ikebana je …

A japonska umetnost urejanja cvetlic.
B vesoljska ladja, s katero je prvi človek poletel na luno.
C drevo, ki raste v Avstraliji.

SUPER FINI SNEŽAK
1. Kaj se zgodi s super finim snežakom?
A Lačni zajec mu poje super fin korenčkov nos.
B Ela ga poje kot super fin sladoled.
C Toplo pomladno vreme stopi njegove super fine roke.

POŽREŠNA DOJENČICA
1. Česa ne pohrusta požrešna dojenčica?
A Očetovih copat in ribiških škornjev.
B Pasje ute, posode s peskom in jablane.
C Dude.

MALI ERNEST IN SVEŽI ZRAK
1. Med poletjem pri babici na podeželju Ernest …
A pomaga obrezati drevje in nahraniti kokoške.
B proda svojo babico za skledo kaše iz ovsenih kosmičev.
C postane pravi pravcati velikan.

KRALJ IN NJEGOVA KOBILA
1. Zakaj kralj zaukaže, naj vse cvetlične vrtove, vrtne grede in mestne parke v kraljevini
spremenijo v njive s krompirjem?
A Ker njegova kobila najraje je čips.
B Ker njegova kobila najraje kopitlja po poljih krompirja.
C Ker mu je vladarica Marija Terezija predlagala, da svoje podanike hrani s krompirjem.

KRATKE ZGODBE
MARSOVCA
1. Marsovci so prepričani, da …
A ljudje ne obstajajo.
B so ljudje podobni satelitski anteni.

C ljudje živijo na južnem delu Marsa.

2. Kakšen dim se je širil iz letečega krožnika dveh Marsovcev?
A Dim, ki je dišal kot princeskin lak za lase.
B Zelen, smrdljiv dim.
C Dim z vonjem po zažganih kokicah.

CVETLIČNA LONČKA
1. Cvetlična lončka želita ugotoviti ...
A katera rastlina poganja iz njiju.
B kako visoko lahko zrasteta rastlini, ki ju gojita.
C kako hitro bosta zrastli rastlini, ki ju gojita.

2. Cvetlična lončka sta ugotovila, za kateri rastlini gre, po …
A barvi.
B okusu.
C vonju.

ČOLNIČA
1. Kako se čolničema uspe odvezati od pomola?
A Pomaga jima zelena pošast, ki biva v jezeru.
B Za pomoč prosita prijateljice ribe.
C Pomol uniči strašna nevihta.

2. Kam izgineta čolniča?
A Po kopnem odveslata do morja.

B Potopita se v globino jezera.
C V jezeru se naselita podvodni pošasti, ki požreta nedolžna čolniča.

