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Tretja številka 

 

 



 

 

 

Letos obeležujemo 200-letnico smrti Valentina Vodnika, ki je bil preroditelj, prvi pravi posvetni 

pesnik, pisec šolskih knjig, prevajalec, slovničar, prvi slovenski novinar, urednik in duhovnik. 

Deloval je v obdobju razsvetljenstva, pod mentorstvom Marka Pohlina, Antona Tomaža 

Linharta in Žige Zoisa. V jezikoslovju je bil predhodnik Jerneja Kopitarja, v pesništvu pa 

Franceta Prešerna. V svojem času je storil vse, da bi slovenščina pridobila na veljavi in da bi 

bila dostopna čim širšemu krogu bralcev. To dokazuje njegova bogata zapuščina: sestavil je 

prvo slovnico v slovenščini, se podpisal pod eno prvih slovenskih posvetnih pesniških zbirk, 

spisal prvo kuharico, babiški priročnik v domačem jeziku, pisal pratiko, urejal prvi časopis v 

slovenščini …, zato tretjo številko šolskega glasila namenjamo v počastitev spomina na ta 

dogodek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŽIVLJENJE VALENTINA VODNIKA 

Preberi si besedilo in v njem poišči besede, ki ustrezajo danim razlagam. 

Rodil se je v kmečko-obrtniški družini kot prvi od desetih otrok Jožefa Vodnika in Jere Pancè. 

Vodnikova domačija, kjer je preživljal otroška leta, je danes kulturni in etnološki spomenik. Na željo 

staršev se je začel pri devetih letih učiti branja, pisanja in računanja. Leta 1768 so ga poslali k stricu 

Marcelu v novomeški frančiškanski samostan, kjer ga je pripravljal za vstop v ljubljansko gimnazijo 

(1769–1775).  

____________ – hiša z gospodarskimi poslopji in zemljiščem  

____________ – verska ustanova, v kateri živijo redovniki ali redovnice 

V teh letih se je seznanil z Markom Pohlinom. Po gimnaziji je vstopil v frančiškanski red. Noviciat 

(čas preizkušnje) je opravljal v Nazarjah, kjer je tudi prejel redovniško obleko in ime Marcelijan. V 

letih od 1776 do 1778 je v novomeški frančiškanski šoli študiral filozofijo, od leta 1778 pa je bival v 

ljubljanskem frančiškanskem samostanu, kjer je obiskoval študij teologije. Leta 1780 je odšel iz 

Ljubljane. Kje je bival naslednji dve leti, ni jasno. Zagotovo pa je leta 1782 živel v frančiškanskem 

samostanu na Trsatu nad Reko. Posvečen je bil leta 1782 na otoku Krku. Istega leta je postal tudi 

pridigar. 

____________ – srednja šola za splošno izobrazbo 

____________ – veda o bogu in o stvareh v odnosu do njega, bogoslovje  

Za leto 1783 ni podatkov, domnevajo, da je bil pridigar v Ljubljani. Zapisi v samostanih govorijo o 

tem, da je čas namenjal dopolnjevanju izobrazbe. Učil se je italijanščine in francoščine. Leta 1784 je 

zapustil meniški stan in opravljal duhovniški poklic. Služboval je v Sori pri Medvodah, na Bledu, v 

Ribnici in od leta 1792 na Koprivniku nad Bohinjem. Na Koprivniku je prišel v stik z Žigo Zoisom, ki 

ga je povabil v svoj razsvetljenski krožek. Pozneje mu je Zois pomagal do premestitve k Šentjakobu v 

Ljubljani. Leta 1798 je postal učitelj na ljubljanski gimnaziji. Duhovniškemu poklicu se ni popolnoma 

odpovedal, saj je še vedno maševal in krščeval. 

____________ – organizirana skupina ljudi s skupno dejavnostjo, navadno pod vodstvom mentorja 

____________ – kdor (poklicno) uči, poučuje 

Vodnikovo življenje se je spremenilo z ustanovitvijo Ilirskih provinc. Nova francoska oblast je 

prinesla šolsko reformo, ki je dovoljevala pouk v jeziku dežele. Postal je gimnazijski ravnatelj in 

nadzornik osnovnih ter obrtnih šol. Po vrnitvi slovenskega ozemlja Avstriji se je zaradi podpore 

francoski oblasti njegov položaj poslabšal. Leta 1815 so mu bile prepovedane vse šolske službe. Bil je 

predčasno upokojen. Umrl je leta 1819 v Ljubljani zaradi možganske kapi. Pokopali so ga na 

pokopališču sv. Krištofa. 

______________ – kdor vodi šolo, zavod ali ustanovo 

____________ – naglo prenehanje delovanja življenjsko pomembnih organov zaradi krvavitve ali 

zamašitve žile 

Špela F., 8. b 

Rešitve: domačija, samostan; gimnazija, teologija; krožek, učitelj; ravnatelj, (možganska) kap 

 

 



 

KJE SI VALENTIN? 

 

V Šiški pri Ljubljani se je rodil. 

Odličen pesnik kot prej še noben ni bil. 

Družina njegova deset otrok je štela. 

Njegova mati pa prvo njega je imela. 

Igriv in marljiv, skoraj nič še zrel. 

K stricu Marcelu učit se je šel. 

 

A v mladih letih je vesele pesmi pel, 

zdaj pa noben tega ne bi verjel, 

saj bil je duhovnik resen,  

strašno zaposlen in raztresen. 

V ljubezen se raje ni zapletal, 

saj je raje v cerkvi pometal. 

 

Leto dni je minilo, 

on je pa še vedno pisal Dramilo. 

Želel je predramiti Slovence, 

da bi se zavedali svoje sence. 

Da bi se za Slovence zavzel, 

to je vse, kar je v življenju hotel. 

 

Enak pomen pesmi je pripisal, 

cenimo, kar imamo, sicer nas bo Bog odpisal. 

Na družino tudi ni pomislil, 

saj z Bogom pot si je omislil. 

Frančiškani so ga vzeli za svojega, 

prosti čas pa je namenjal dopolnjevanju znanja njegovega. 

 

 

 

 

 

 



 

Narod, njegova kultura in znanje, 

to je vse, kar je položil nanje. 

Da bi se zavedali, kar imajo 

in se za to potrudili, kot sami znajo, 

 

saj lahko iz malomarnosti vse izgubijo 

in nikoli več tega nazaj ne pridobijo. 

To so razsvetljenske ideje, 

ki nimajo prav nobene meje. 

Prebudimo Slovence in njihov narod, 

da bo pametnejši slovenski zarod. 

Nič več tavanja po izgubljenih poteh, 

da ne končamo ravno vsi v smeteh. 

 

In njegova pot je v Ljubljani preminila, 

a dvesto let od tega se je še bolj zbudila. 

Vodnik nam je vsem v navdih, 

zato najdem domišljijo prav za vsak stih. 

Njegove pesmi so polne modrosti, 

ne manjka pa niti učenosti. 

 

Na Vodnikovem trgu se razkazuje 

in njegovo življenjsko delo prikazuje. 

Nanj je večen spomin, 

za nas pa še večji opomin. 

Vodnik nas opomni na to, kar imamo, 

naj še posebej cenimo zemljo samo. 

 

                                                                                                                

 

 

 

  Zarja P., 9. b 

 

 



 

Dopolni besede tako, da dobiš Vodnikovo pesem. 

 

Slovenc, tvoja _______ 1 je zdrava 

in pridnim nje lega najprava. 
Pólje, __________2, 
________3, morjé, 

ruda, kupčija 
tebe redé.  

 
Za uk si prebrisane ________4 

pa čedne in trdne postave. 
Išče te _________5, 

um ti je dan, 
našel jo boš, ak' 

nisi ___________6.  
 

Glej,_________7 vse ti ponudi, 
iz rok ji prejemat ne mudi! 

Lenega čaka 
strgan_________8, 

pal'ca beraška, 
prazen bokal.  

 

1. ime našega planeta                                               

2. zemljišče na katerem vinogradnik goji trte        

3. vzpetina višja od 1500m 

4. del telesa na katerem so oči, ušesa , usta ( množina) 

5. to občutiš, ko si vesel 

6. stanje, ko bediš pozno v noč  

7. nekdo, ki nekaj ustvari (ženski spol) 

8. zgornji del oblačila, ki obkroža  

 

                                                                                                                           Luka Š., 9. c 

 

 

 



 

Valentin Vodnik po najino 

 

 

Valentin Vodnik je 

pesnik, ki napisal je Dramilo 

to se več ali manj rima na vodilo 

ali pa tudi na vabilo. 

 

Kar naj bi slovence prebudilo 

in v njihovih srcih glas 

upanja vzbudilo. 

 

Njegova zbirka Pesmi za pokušino 

je prava izbira za vsako družino. 

 

Bil je razsvetljenec tak 

znal jezike je prevest brez napak. 

 

Iz besed spomenik je gradil 

in po šoli kot ravnatelj otroke lovil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijelza L. in Arbenita G., 9. c in 9. b 



 

                                                 VALENTIN VODNIK 
 

Valentin Vodnik je poleg pesmi pisal tudi uganke. Uganeš, o čem govorijo? Zapiši odgovor. 

  

 

Je v sodcu brez obroča                                           

rumena in bela moča.                 

 

_________________                                            namig: dobro je na oko. 

  

Brez mene nič lepega,                                          

zelenega, belega; 

poprašaj očesa,  

kje neki sem, česa. 

 

_________________                                            namig: njena hitrost je 300.000 km/s. 

  

 

 Eden za enim tečeta,                                                

nikdar se ujeti nečeta 

 

________in_________                                             namig: dela dneva. 

 

 

Kako se imenuje Vodnikova prva pesniška zbirka? Izberi pravilni odgovor. 

a) Kuharske bukve.  

b) Pesme za pokušino. 

c) Pisanice. 

d) Lublanske novice. 

 

Poskusi še besedilo zapisati v današnjo slovenščino. 

Zhokoladna shupa.                                                             

Sa en tri bokale — dershiozh lonez                                              

vsami ſhtir kuhalnize moke, jo  

ras-tepi v' merslim mlęku, prezędi v' lonez,  

perlivaj s' kuhalnizo męſhajozh vręliga  

mlęka, de bo polhen; puſti dobro  

sauręti; potlej perdeni pol letha ſtolzhene  

ſladke ſkorie; tri zęgle zhokolade,  

katęro ſi popred v' vręlim mlęku pregnal;  

perversi zukra, inu en droblanz  

ſroviga maſla, to je putra; kader je vſe  

vkup en malo zhaſa vręlo, vlî na opezhen kruh v' ſklędo.                                   

                                                                                                                                 Teja J. F., 9.b                                                                                                          



 

 VODNIKOVE UGANKE                              

PREIZKUSI SE … 

 

 

 

Brez ust govorim,                                                             

nezastopnim molčim. 
   (Knjiga) 

   

 

 

 

Kter hočejo moja jabolka jést, 

ni treba nikoli jim mene otrést; 

     le deblo poderi, 

     pod mano poberi! 
   (Krompir) 

 

 

 

 

Pomlad' dišim, 

polet hladim, 

jese' redim, 

pozim gorim. 
   (Sadno drevo) 

 

 

 

 

     

Šviga,švaga 

čez dva praga. 
   (Metla) 

 

 

 

 

 

Biba leze, bivol ni; 

tôvor nese, osel ni;  

róge ima, kozel ni; 

  kaj je neki, 

  kaj se t zdi? 
   (Polž) 

 

Zlaténorumen, 

ma čópek zelen. 
   (Koren) 

 

V bukvah tičim, 

se nič ne učim. 
   (Molj) 

 



 

Odgovori na zastavljena vprašanja in v oklepajih navedene črke vpiši  na označene črte. 

Če boš pravilno odgovoril na vprašanja, boš našel znano osebo. 

 

 

__  __  __  __  __  __  __  __                __  __  __  __  __  __  

1    7    2    10   6    9    4   6                  1    5    8    6    4    3 

 

 

1.  Rojstni kraj Ivana Cankarja.       __ __ __ __ __ __ __ (prva črka) 

 

2.  Književnost – slovstvo.          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (prva črka) 

 

3.  Knjiga z recepti Valentina Vodnika (1799)       __ __ __ __ __ __ __ __      bukve 

                                                                    (prva črka) 

 

4.  Delo Frana Levstika : Popotovanje od  __ __ __ __ __ __  do Čateža (druga črka) 

 

5.  Književnost med 1899 in 1918 (Cankar, Župančič, Murn, Kette) 

 

         M __ __ __ __ __  A    (druga črka) 

 

6.  Delo Astrid Lindgren.         Pika       __ __ __ __ __ __ __ __ __  (prva črka) 

 

7.  Ime avtorja dela Balade in Romance (kot Perat).   __ __ __ __ __ (prva črka) 

 

8. Naslov pesmi, ki jo je napisal Valentin Vodnik (pes.zbirka Pesmi za pokušino) 

   

       __ __ __ __ __ __ __   (prva črka) 

 

9.  Avtor Katekizma in  Abecednika.   __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ (sedma črka) 

 

10. pesem, ki jo obravnavamo v 9. razredu.   __ __ __        __ __ __ __ __ __ __ __ (osma 

črka) 

                                                                                                                          Matevž M., 9. a 



 

 

Vas muči želja po sladkem? Preizkusite tale Vodnikov recept: 

 

Zhokoladna shupa. 

Sa en tri bokale — dershiozh lonez vsami ſhtir kuhalnize moke, jo ras-tepi v' merslim mlęku, 

prezędi v' lonez, perlivaj s' kuhalnizo męſhajozh vręliga mlęka, de bo polhen; puſti dobro 

sauręti; potlej perdeni pol letha ſtolzhene ſladke ſkorie; tri zęgle zhokolade, katęro ſi popred v' 

vręlim mlęku pregnal; perversi zukra, inu en droblanz ſroviga maſla, to je putra; kader je vſe 

vkup en malo zhaſa vręlo, vlî na opezhen kruh v' ſklędo. 

 

(Valentin Vodnik, Kuharske bukve 1799) 

 

Čokoladna juha 

Za tri porcije vzamemo tri kuhalnice moke, ki smo jo raztopili v mrzlem mleku in precedimo v 

lonec ter s kuhalnico mešamo do vretja. Dodamo dovolj mleka, da se zgosti. Zavremo in  

dodamo pol litra stepene sladke smetane in tri zavitke čokolade, ki smo jih raztopili v vrelem 

mleku. Presejemo sladkor in dodamo en kos surovega masla. Kadar zavre, vlijemo na popečen 

kruh v skledo. 

 

 

 

 

(V današnji knjižni jezik prevedli Špela D. in Lara K, 9. a in 9. b.) 

                      

 



 

VODNIKOV PREDLOG ZA NEDELJSKO KOSILO 

 

Shupa 

Sręshi na podolgaſto, sęle, kolerabe, brokole, korenje, ſpargelne, rępo; deni kuhat, de ſe vſe  

obarí; potlej perſtavi dinſtat s' ſrovim maſlam, inu selenim graham; potem salíj s' govejo 

zhiſto, ali rumeno shupo; oſoli, inu jo na opezhen kruh v' ſklędo nalíj.  

 

 

 

 

 

 

Juha (predjed) 

Zreži na podolgovato zelje, kolerabo, brokoli, korenje, šparglje, repo; daj kuhati, da se vse 

obari; potem začni dušiti s surovim maslom in zelenim grahom; potem zalij z govejo čisto ali 

rumeno juho; osoli in jo na opečeni kruh nalij v skledo. 

 

 

Raza v' hrini 

Razo deni v eno koso na sherjavzi pezh, de rumena poſtane, ona more popręd oſolena biti.  

Kader ſe rumeno sapezhe; perlì enmalo goveje shupe, inu ene kolęſza od lemone, de ſe v' kosi 

prekuha. Kader je mehka, ſe notri perdęne drobno ribaniga hrina, en kosarz bęliga vina,  

jęſih, lemone, inu en droblanz v' moki povalaniga ſroviga maſla. To ſe enmalo pokuha, inu  

v' ſkiędo dene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raca v hrenu (glavna jed) 

Raco daj v enem kosu peči na žerjavico, da postane rumena, prej pa mora biti osoljena. Kadar 

se rumeno zapeče, prilij in daj eno kolesce limone, da se v kosu prekuha. Kadar je mehka, se 

notri da drobno nariban hren, en kozarec belega vina, kis, limone in drobljenec v moki 

povaljanega surovega masla. To se malo pokuha in da v skledo. 

 

 

Mandelnov ſhtrukel 

Teſto naredi, kakor sa druge ſhtrukle navada. Fillo ſturi tako: sa en jajze velikoſt maſla meſhaj 

v' ſklędi do rahliga, permęſhaj potle eno unzho drobno oluſhenih mandelnov, tri zęle jajza, 

inu tri rumenake, pol nuzhe preſjaniga zukra, sresaniga lemonoviga lupka, en frakel ſladke 

ſmętane. Teſto potegni na s' moko potręſenim perti na tanko; pomashi s' męſhanjam, savì, 

poloshi naokroglo v' eno s' maſlam masano ſklędo, polì s' vręlimmlękam; sdol inu sgor 

sherjavzo; pezi pozhaſi, zhe ſe ſuſhì, polivaj s' vręlim mlękam, dé ſe neperſmodí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandeljnov štrukelj (sladica) 

Testo naredi, kakor je navada za druge štruklje. Filo (nadev) naredi tako: za velikost enega jajca 

zmešaj maslo v skledi do rahlega, potem primešaj eno mero drobno oluščenih mandljev, tri cela 

jajca in tri rumenjake, pol mere presejanega sladkorja, zrezano limonino lupino, eno osmino 

litra sladke smetane. Testo razvaljaj na tanko na z moko potresenem prtu; premaži z nadevom, 

zavij, položi na okroglo v z maslom namazano skledo, polij z vrelim mlekom, daj gor in dol 

žerjavico, peči počasi, če se suši, polivaj z vrelim mlekom, da se ne prismodi. 

 

 

 

 



↖ 

 

 

REBUS 

Reši rebus in na črto zapiši rešitev, ki se skriva v eni od Vodnikovih pesmi.  
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Rešitev: 

Ne hčere ne sina 

po meni ne bo, 

dovolj je spomina:                                                                                                                                                                   

me pesmi pojo.                                                                                                                 Eva F., 8. a 
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ALI VEŠ ? 

 

– Da je v počastitev 250-letnice rojstva Valentina Vodnika Republika Slovenija izdala 

zbirateljske kovance, na katerih je osrednji motiv profil Valentina Vodnika, na 

njegovem spodnjem delu pa je izpisana zadnja kitica pesmi Moj spomenik: NE HČERE 

NE SINA PO MENI NE BO, DOVOLJ JE SPOMINA: ME PESMI POJÓ. 

 

 
 

 

– Da so leta 1889 na ljubljanski tržnici postavili spomenik Valentinu Vodniku, ki je bil 

prvi spomenik kakšni pomembni osebnosti na Slovenskem. 

 

 

– Da se po njem imenuje Kulturno umetniško društvo Vodnikova domačija, Smučarsko 

društvo Valentin Vodnik, Vodnikov trg v Ljubljani, Vodnikov trg v Mariboru, 

Vodnikov trg v Piranu, Osnovna šola Valentina Vodnika, Vodnikov dom na Velem 

polju … 

 

 

 



 

KVIZ 

Valentin Vodnik 

 

Rodil se je 6. marca 1758.                                                           DRŽI    NE DRŽI 

Bil je pesnik, duhovnik, prevajalec, učitelj…                             DRŽI    NE DRŽI 

Umrl je 8. januarja 1819.                                                            DRŽI    NE DRŽI 

Osnovno šolo je opravljal v Ljubljani.                                        DRŽI    NE DRŽI 

Živel je v letih 1669–1749.                                                            DRŽI    NE DRŽI 

Njegov spomenik je postavljen v Ljubljani.                               DRŽI    NE DRŽI 

Po njem se imenujejo cerkva, cesta in šola.                             DRŽI     NE DRŽI 

Po letih je bil mlajši od Franceta Prešerna.                               DRŽI     NE DRŽI 

Bil je urednik časopisa Lublanske novice.                                  DRŽI     NE DRŽI 

Napisal je priročnik o babištvu ter kuharske bukve.                DRŽI    NE DRŽI 

Zbiral je minerale.                                                                          DRŽI    NE DRŽI 

Znal je malo jezikov.                                                                       DRŽI    NE DRŽI 

Opravljal je tudi službo ravnatelja in šolskega nadzornika.     DRŽI    NE DRŽI 

V družini se je rodil kot tretji otrok.                                             DRŽI    NE DRŽI 

       

 

                          

                                                                                                                      Aleksandra G., 6. č 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERVJU Z G. VALENTINOM VODNIKOM 
 

Ob izdaji prve slovenske kuharice z naslovom Kuharske bukve, je naš novinar opravil intervju 

z avtorjem knjige, g. Valentinom Vodnikom. 

 

V: Spoštovani g. Vodnik, kako to, da ste se odločili napisati prav to knjigo, do sedaj smo vas 

poznali kot pesnika, urednika Velike in Male Pratike in pisca literarnih del z področja 

zemljepisa, gospodarstva, geologije in leposlovja? 

O: V naši deželi še ni knjige, ki bi na enem mestu podajala smernice, kako naj bi zdravo jedli 

in zdravo kuhali. 

V: Komu je ta knjiga predvsem namenjena? 

O: To knjigo sem namenil predvsem ženskam, ker je navada, da one kuhajo, pa tudi bolj 

skrbne in snažne so. 

V: Ali opisujete samo naše domače jedi? 

O: Ne, poslovenil sem tudi francoske, nemške, laške in angleške recepte, ker se vse ne 

znajdejo med temi tujimi besedami. 

V: Kaj še opisujete v knjigi? 

O: V knjigi obrazložim še vse kuharske izraze, ki se uporabljajo pri kuhanju in načine 

shranjevanja hrane, da se ne pokvari. 

V: Kaj bi dodali za konec najinega pogovora? 

O: Vesel sem, da se s to knjigo enačimo z ostalimi deželami okoli nas. 

G. Vodnik, hvala za vaše odgovore in še veliko uspeha vam želimo pri vašem delu. 

 

                                                                                             Aljaž Č, 6. č 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Besedam pripiši manjkajoče črke ,ki jih je treba sestaviti v geslo. 

Vendar pazi! Premešane so! 

 

 

Valentin Vodnik je prevajal in pisal an__kdote. 

 

K stricu so ga poslali v no__om__ščanski frančiškanski samostan. 

 

Služboval je tudi na B__edu. 

 

Od B__aža K__merdeja je leta 1796 prevzel slovar. 

 

Na Koprivniku je prišel v stik z Žigo Zoiso__. 

 

Valentin Vodnik velja za začetnika __laninske poezije. 

 

Za te poezije je našel navdih v g__rah. 

 

Pesniti je začel pod vplivom Marka Poh__ina. 

 

 

GESLO: Valentin Vodnik se je rodil na __ __ __ __ __   __ __ __ __ __. 

 

 

Klemen Š., 6. č 

 

Reši rebus. 

 

         Lara Z. in Mija E., 6. c 

 



 

 

Matic F., 7. b 



 

 

 

 

 

REŠITVE 

 

Odgovori na zastavljena vprašanja in  v oklepajih navedene črke   vpiši  na označene črte. 

Če boš pravilno odgovoril na vprašanja, boš našel znano osebo. 

 

 

V    A   L    E    N  T   I    N                 V   O   D   N    I    K  

1    7    2    10   6    9    4   6                  1    5    8    6    4    3 

 

 

 

1.  Rojstni kraj Ivana Cankarja.       _V _R _H _N _I  _K  A    (prva črka) 

 

2.  Književnost – slovstvo.          _L _I _T _E _R _A _T _U _R  A    (prva črka) 

 

3.  Knjiga z recepti Valentina Vodnika (1799)   _K _U _H _A _R _S _K _E      bukve 

                                                                    (prva črka) 

 

4.  Delo Frana Levstika : Popotovanje od  _L _I _T _I _J _E  do Čateža (druga črka) 

 

5.  Književnost med 1899 in 1918 (Cankar, Župančič, Murn, Kette). 

 

         M _O _D _E _R _N  A    (druga črka) 

 

6.  Delo Astrid Lindgren.         Pika   _N _O _G _A _V _I _Č _K _A  (prva črka) 

 

7.  Ime avtorja dela Balade in Romance (kot Perat).   _A _N _T _O _N (prva črka) 

 

8. Naslov pesmi, ki jo je napisal Valentin Vodnik (pes.zbirka Pesmi za pokušino). 

   

       _D _R _A _M _I _L _O   (prva črka) 

 

9. Avtor Katekizma in  Abecednika.  _P _R _I _M _O _Ž      _T _R _U _B _A _R   (sedma       črka) 

 

10. Pesem, ki jo obravnavamo v 9. razredu (Ne žvenka ne cvenka...) 

 

        _M _O _J               _S _P _O _M  _E _N  _I _K   (osma črka) 

 

Rešitve

Vodoravno Navpično

1 DUHOVNIK 2 VALENTIN VODNIK

3 BASNI 4 ALPSKA POSKOČNICA

7 ATL 5 NOS

9 PESME ZA POKUŠINO 6 SLOVENŠČINA

11 GAD 8 ŽZ

13 KLADIVO 10 ELIPSA

16 PLIN 12 DRAMILO

17 URA 14 VI

18 PISANICE 15 OSA

21 AVŠA 16 PESNIK

22 SOVA 17 UČBENIK

23 MEBLO 19 AV

26 IND 20 IA

28 ZADOVOLJNI KRANJEC 24 NAPOLEON

30 KUNA 25 JELKA

32 KIJ 27 NUK

33 BUM 28 ZOB

34 ČLOVEK 29 DOM

35 KVAK 31 AJVAR

38 NIL 36 KLEK

39 LUBLANSKE NOVICE 37 IN

41 SG 40 LAS



 

 

 

 

 

                                                                                                         Miguel A. S. A., 6. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblikovali: Tadeja Karl, prof., Tatjana Harej, prof. in Nina Bednařik, mag. 
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