
MESEČNA  UGANKA  JUNIJ 

ZA OTROKE OD 9. DO 12. LETA STAROSTI  

 

Prihaja poletje. Pokazalo se je sonce in dnevi so vedno daljši in toplejši. Kmalu bo konec šole 

in nastopile bodo počitnice. Prihaja čas za pustolovščine v naravi. Tudi med knjižnimi 

policami lahko najdeš veliko zanimivih pustolovskih knjig.  

1. Zagotovo poznaš zbirko Pet prijateljev pisateljice Enyd Blyton. V glavnih vlogah 

nastopajo štirje otroci in pes. Morda veš kako jim je ime? Med imeni obkroži prave. 

 George  Timmy  Katarina Anica  Julian        

  Harry                       Anne              Lovro             Dick      

2. Slovenski pisatelj Bogdan Novak je napisal serijo Zvesti prijatelji. 

Ali veš kaj so junaki iz knjig? 

a) Taborniki  

b) Pevci 

c) Kolesarji  

 

 

3. Pisatelj Jules Verne je znan po pustolovskih knjigah, v katerih 

se junaki podajo na nenavadne pustolovščine. Katere od knjig 

NI napisal Jules Verne? 

a) Potovanje v sredino Zemlje 

b) V osemdesetih dneh okoli sveta 

c) Na otoku zakladov 

 

4. Kako je ime dečku iz serije knjig Zgodbe s konca kamene dobe 

Sebastjana Preglja? 

a) Samo 

b) Brin 

c) Artur 

 

5. Pod katerim imenom piše mladinski 

pisatelj Žiga Gombač, znan po knjigah 

Jastrebov let, Lumpsterji, Zaklad Pokljuških 

škratov… 

a) Žiga Ž. Gombač 

b) Žiga G. Gombač 

c) Žiga X. Gombač 

 



6. V juniju bo Založba Mladinska knjiga podelila Levstikovo nagrado za otroško in 

mladinsko književnost. Reši križanko o Franu Levstiku, nominirancih in nagrajencih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME IN PRIIMEK: ________________________________________ 

STAROST: ___________________ 

Sodelovanje pri KNJIŽNI UGANKI je prostovoljno. Z oddajo obrazca se strinjate z objavo nagrajencev v prostorih knjižnice/spletni strani. 

Strinjate se tudi s pošiljanjem obvestila nagrajencu na njegov naslov. Podatki so potrebni za organizacijo in izvedbo. Oddani izpolnjeni 

obrazci oz. osebni podatki se uničijo/zbrišejo najkasneje 60 dni po zaključku knjižne uganke. 

1. Deček, ki mu živali 

napravijo srajčico 

2. Zbirka pesmi Fantek in 

____________ 

3. Zbirka pravljic (namig: z 

njimi zapenjamo oblačila) 

4. Kakšno je društvo KRVZ? 

5. Čigava je hišica iz slikanice 

Anje Štefan? 

6. Vzdevek pisatelja 

Boštjana Gorenca 

7. Ime pisatelja Rozmana 

Roze 

8. Levstikov junak Martin, ki 

je tihotapil sol 
 

 


