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ABBOTT, E.: Psi in njihovi prijatelji 

Kdo se je udeležil sestanka Druge priložnosti na 85. dan pasje skupine?  

 

AL GALIDI, R.: Avtist in poštni golob 

Katera letnica je bila na listku violine z napisom Antonio Stradivarius? 

 

ALEXIS, A.: Petnajst psov 

Kaj psom podarita bogova Hermes in Apolon? 

 

BAMBAREN, S.: Delfin 

Koga je najprej srečal delfin Danijel, ko je zapustil svojo jato? 

 

BOWEN, J.: Potepuški maček Bob 

Se je James odzval maminemu vabilu, da jo obišče za božične praznike? 

 

CAMERON, W. B.: Pasji smisel življenja 

Amy je imela doma 3 mačke. Kako jim je bilo ime? 

 

CERKVENIK, A.: Blisk 

Kako je ime Bliskovi družici? 

 

CHRISTIE, A.: Sloni si zapomnijo 

Zakaj naslov »Sloni si zapomnijo«? 

 

COETZEE, J. M.: Sramota 

Kje študira Desiree? 

 

COREN, S.: Pasja inteligenca 

Kaj moramo paziti pri igri s psom? 

 

CRAMMOND, L.: Poslušalka konjev 

Koliko točk sta Kiri in Foxy prejela v dresuri na njunem prvem nastopu v 

downlandskem eventingu? 

 

CRUISE, J.: Brez tebe ne gre 

Komu je Nina rekla: »Samo brez tebe ne gre.«? 

 

CURWOOD, J. O.: Kazan, volčji pes 

Kakšne poškodbe je ris zadal volkulji Sivki? 

 

ČURA ŽIŽEK, Š.: Ninin dnevnik 

Kdaj je Pupi prvič postal očka? 

 

DANN, C.: Živali iz Gmajnice 

Katera žival je pomagala lisici, da je ušla pred lovci? 

 

DAVIDSON, R.: Poti 

Koliko kilometrov je prehodila Robyn dan po smrti Diggity? 
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DEFONSECA, M.: Preživela z volkovi 

Kako je Misha poimenovala svojo volkuljo? 

 

DONOVAN, G.: Julius Winsome 

Katero knjigo je začel prebirati Julius potem, ko je izpustil Troja? 

 

DOYLE, R.: Divjina 

Kdo je rekel: »Ljubo doma, kdor ga ima.«? 

 

DURRELL, G.: Moja družina in druge živali 

Kako so poimenovali dve sraki? 

 

ERRE, J. M.: Pazite se psa 

Koga je napadel g. Fluch sredi noči? 

 

EVANS, N.: Šepetati konjem 

Kako je Grace poimenovala Brontyjinega žrebička, ki ji ga je po Tomovem naročilu 

skupaj s Pilgrimom pripeljal Frank? 

 

FLISAR, E.: Poglej skozi okno 

Kje je pujs dobil stanovanje? 

 

FRANCIONE, G. L.: Etika v kuhinji 

Ali bomo dobili dovolj kalcija, če ne bomo uživali mleka in drugih mlečnih izdelkov? 

 

GOMBAČ, Ž.: Jastrebov let 

Kje sta se izgubila tihotapca? 

 

GOODALL, J.: Knjiga upanja 

Kdo je bil zaslužen za ureditev dvanajstih skupnostnih vrtov in odprtje treh kmečkih 

tržnic? 

 

GRAFENAUER, N.: Kraljice mačke 

Katera mačka ima »kremplje od vraga«? 

 

GREGORČIČ, I.: Beg gazel 

Napišite naslov pesmi, v kateri je naslednji verz: … naj vstane dan, svetal in čist kot 

pesem? 

 

GROGAN, J.: Marley in jaz 

Katere so lastnosti ameriške linije labradorcev? 

 

GRUEN, S.: Voda za slone 

Kakšno diagnozo postavi zdravnik Kameli iz Leteče konjenice? 

 

GUSTAFSSON, L.: Čebelarjeva smrt 

Kako je čebelar dojemal martinčkovo oko? 
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HADDON, M.: Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa 

Kje je Christopher našel mamina pisma? 

 

HEMINGWAY, E.: Starec in morje 

Koliko dni ni Santiagu uspelo uloviti niti ene ribe? 

 

HIRAIDE, T.: Pride mačka na obisk 

Kakšna je bila mala laterna, na kateri je v senci grmičevja počivala Pikica? 

 

HOČEVAR, T.: Kosmata druščina 

Katera pasma psov počasi izginja? 

 

HUNTER, E.: V divjino 

Na katero pot se morajo odpraviti vsi vajenci, preden postanejo bojevniki? 

 

IHIMAERA, W.: Legenda o jezdecu kitov 

Kaj pomeni  ime plemena Te Tai Rawhiti? 

 

JIANG, R.: Volčji totem 

Kaj se je moral Čen najprej naučiti, ko je prišel med pastirje? 

 

KIDD, S.: Skrivno življenje čebel 

Kaj se je zgodilo z Majo in kaj je pisalo v poslovilnem pismu? 

 

KING, S.: Cujo 

S katerim predmetom je bil Cujo pokončan?  

 

KNIGHT, E.: Lassie se vrača 

Zakaj so lastniki Lassie prodali vojvodi? 

 

KOVIČ, K.: Pogovori z mačko Moniko 

Kakšna je razlika med Moniko iz zgodbe in Moniko,ki živi v resničnem svetu? 

 

KUEGLER, S.: Otrok džungle 

Za katero boleznijo je zbolel Christian? 

 

KURKOV, A.: Piknik na ledu 

Kam je varnostnik iz igralnice odpeljal Viktorja? 

 

LEAN, S.: Stoti konj 

Kdo je izdelal vrtiljak, ki ga Nell nosi s seboj? 

 

LEFTERI, C.: Čebelar iz Alepa 

Ali se je Afri začel vračati vid? 

 

LEKY, M.: Selma je sanjala o okapiju 

Katero knjigo je Selma dobila za osemdeseti rojstni dan? 
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LEONARD, D.: Kje si, Gobi? 

Citirajte kratek in ganljiv govor, ki ga je imel Brett ob prejemu bronaste medalje za tek skozi puščavo 

Gobi. 

 

LINDNORD, M.: Artur 

Kaj je Arturju podarila Philippa? 

 

LONDON, J.: Beli očnjak 

Kako se je obnašal beli očnjak, ko ga je njegov gospodar za nekaj dni zapusti? 

 

LUNDE, M.: Zgodovina čebel 

Kdo je napisal svoje izkušnje in napovedal prihodnost čebel, ki je temeljila na 

življenjskih izkušnjah? 

 

MACKESY, C.: Fant, krt, lisica in konj 

Iz knjige izpišite vam najlepšo misel. 

 

MAKAROVIČ, S.: Zlata mačja preja 

Kaj je Tacamuca naredila z mačjim tolarjem, ki ga je našla? 

 

MAKUC, A.: Oči  

Frenk pravi: »Samo ti tega ne razumeš. Ker si terc.« Kaj pomeni beseda »terc«? 

 

MAL, V.: Sreča na vrvici 

Kakšen kuža je bil Jakob in kaj je imel, poleg slaščic, rad? 

 

MARINŠEK, M.: Prisluhnimo konju 

Koliko časa na dan spijo konji? 

 

MARINŠEK, M.: Človek - žival 

Kakšna je vloga živali v odrasli dobi? 

 

MARTEL, Y.: Pijevo življenje 

Kdo je poškodoval ponjavo na čolnu in v njej naredil luknje? 

 

MIHELIČ, I.: Otroci burje 

Opišite nekaj lastnosti lipicancev. 

 

MORPURGO, M.: Grivasti vojak 

Kdo je na dražbi kupil konja Joeya? 

 

MUCK, D.: Nebo v očesu lipicanca 

Zakaj je Medea z Angelom pobegnila? 

 

MURAKAMI, H.: Kafka na obali 

Kako je ime siamski mački, ki pomaga Nakati pri iskanju Gome? 
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MYRON, V.: Dewey 

Koliko mačk je imela doma Kay Larson? 

 

NATSUKAWA, S.: O mačku, ki je rešil knjige 

S čim je dedek primerjal branje knjig? 

 

NICHOLSON, D.: Nalin svet 

Kaj je vznemirjalo sledilce na Deanovem Instagramu? 

 

NUNEZ, S.: Prijatelj 

K pisateljici pride na obisk oseba, ki reče, da ji stanovanje smrdi po psu. Kako reši 

težavo? 

 

ORWELL, G.: Živalska farma 

Kdo je porušil mlin na veter? 

 

PAASILINNA, A.: Župnikov zverinski služabnik 

Koliko ljudi se je udeležilo bogoslužja na Kreti, kjer je svoje trike izvajal tudi pobožni 

medved Zlodej? 

 

PARTLJIČ, T.: Pasja ulica 

Naštej vsa imena poimenovanja Pasje ulice? 

 

PATTERSON, C.: Večna Treblinka 

Napišite ime in priimek Nobelovega nagrajenca, ki spada med najvplivnejše 

zagovornike živali v 20. stoletju? 

 

PETROVIČ, V.: Hipoterapija 

Kakšne značilnosti naj ima terapevtski konj? 

 

PETTERSON, P.: Konje krast 

Katero žival je bil Lars primoran ustreliti v otroštvu? 

 

PODSTENŠEK, T.: Tihožitje z mrtvo babico 

S čim se je Kotnikov Peter ukvarjal poleg pogrebništva? 

 

RADINGER, E. H.: Modrost volkov 

Koliko časa živijo prostoživeči volkovi? 

 

RADINGER, E. H.: Modrost starih psov 

Kaj se je zgodilo z avtoričinim prvim psom Klopsom? 

 

RAPOC, I.: Iskanje gnezda 

Kakšen vzdevek je imela oseba, ki je v 48-urah dobila belgijsko državljanstvo? 

 

RIBIČIČ, J.: Nana, mala opica 

Katero ukradeno sadje so zobale opice med begom? 
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RIJAVEC, A.: Medvedja kraljica 

Kaj je Jakob odkril v šolski sežigalnici odpadkov? 

 

ROWLANDS, M.: Filozof in volk 

Avtor postane lastnik volčjega mladiča Brennerja. Kaj avtor po profesionalni plati 

razglablja in primerja skozi knjigo? 

 

RUFIN, J. C.: Vonj po Adamu 

Kaj je bilo v steklenički z rdečim zamaškom? 

 

SEWELL, A.: Črni lepotec 

Ali je Jerry sprejel nedeljsko delo, da bi vozil gospo Biggs k maši in kaj je prinesla 

njegova odločitev? 

 

SINGER, I. B.: Moč teme 

Katera zgodba je nate naredila najmočnejši vtis? Zakaj? 

 

SLOVENSKE basni in živalske pravljice 

Zakaj teče pes za zajcem? 

 

STAROVA, L.: Čas koz 

Kaj je odgovoril Čanga, ko ga je oče vprašal, kdaj obstaja pekel? 

 

TAMARO, S.: Tigrica in akrobat 

Dokončaj rek o upanju, ki ga je tigrici zaupal človek. Upanje je ____ 

 

TELLEGEN, T.: Jež in samotni občutek 

Jazbec je ježu zaupal, kaj ima doma. Kaj je bilo to, kar mu je zelo pomagalo pri 

navezovanju stikov? 

 

TELLEGEN, T.: Čriček in temačni občutek 

Ali se je čriček uspel znebiti temačnega občutka? 

 

TELLEGEN, T.: Kitov vrt 

Ali je kit obdržal prelepi vrt? 

 

THOMAS, E. M: Skrivno življenje psov 

Katero bolezen je mops Bingo dobil pri dvanajstih letih? 

 

TOKARCZUK, O.: Pelji svoj plug čez kosti mrtvih 

Sledi katere živali so najdene okrog Poveljnikovega trupla? 

 

TUŠAK, M.: Psihologija konja 

Kaj pomeni vsestransko mahanje z repom pri konju? 

 

VALOGNES, A.: Stara mama v koprivah 

Kako je bilo ime njegovi »punci«? 
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VELIKONJA, I.: Življenje brez psa 

Koliko otrok je rodila bakica? 

 

VIGGERS, K.: Travnati grad 

Koliko let je dopolnila Daphne, ko je spoznala Stewarta Whita? 

 

VIDEMŠEK, B: Zadnji dve 

Kdaj je bila enota Johna Angile nazadnje udeležena v resnem strelskem napadu? 

 

WOHLLEBEN, P.: Skrivno življenje živali 

Kdo je Maxi in kdo Schwänli? 

 

WOLTZ, A.: Aljaska 

Koga je Aljaska izbrala za gospodarja? 


