»Cel svet je zakladnica čudes, a smo tako navajeni nanje,
da jim pravimo običajne reči.«
»Življenje sámo je najlepša pravljica.« HANS CHRISTIAN ANDERSEN

AN DERS E NOV KVIZ
za osnovnošolce (22. 3. – 30. 4. 2021)
ilustracija: Suzi Bricelj, vir: Mladinska knjiga

1. 2. aprila 1805 se je na Danskem rodil pravljičar Hans Christian Andersen. Od leta 1967 dalje
na njegov rojstni dan praznujemo mednarodni dan knjig za otroke, ko v njegovem rojstnem
mestu Odense najboljšemu piscu za otroke podelijo Andersenovo medaljo.
Andersen je živel v revni družini. Oče je bil čevljar, mama pa perica. Kakšno delo je opravljala?
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racam je rezala perje
s peresom je risala rože
prala je umazana oblačila

2. »Urno je prižigala vžigalico za vžigalico, ki so še ostale v sveženjčku, trudila se je zadržati babico;
vžigalice so žarele s takim sijajem, da je bilo svetleje kot sredi belega dne. Babica ni bila še nikoli
tako lepa, tako velika.« Odlomek je iz pravljice
C
Mala morska deklica

K
D

Deklica z vžigalicami
Muca Copatarica

3. Kateri podatek je pravi? Pravljičar H. C. Andersen je napisal
A
212 ljubezenskih pisem

O
I

212 kuharskih receptov
212 pravljic

4. V pravljicah imajo pomembno vlogo čarobni predmeti. Andersen v zgodbi uporabi čudežni vžigalnik.
Da bi si pridobil princeso, je vojak z njim priklical nenavadne pomočnike. To so:
V
trije psi

L
R

štirje kenguruji
trije sloni

5. Končno je počilo tudi veliko jajce. »Čivk, čivk, čivk!« je dejal mladiček in se skotalil na plan; bil je silno
velik in grd. Raca si ga je ogledala. »Kako strašno velik raček!« je rekla. »Nihče od drugih ni takšen!
Puranček pa menda le ni! No, to bomo prav kmalu videli! V vodo z njim, pa če ga bom morala sama
brcniti vanjo!« Kdo je bil pravzaprav grdi raček?
D
žabon

L
Ž

labod
dinozaver

6. Trije gizdavi skakuni so hoteli preveriti, kateri od njih skoči najviše. A niso skakali za prazen nič.
Tisti, ki bo skočil najvišje, bo dobil kraljevo hči … Kdo so bili skakači?
R
bolha, kobilica in skakljač

B
K

bedak Jurček, vžigalnik in kovček
petelin, slon in žirafa

7. Marsikatere pravljice so humorne in prinašajo srečen konec. Kraljeva hči je razglasila, da bo vzela moža,
ki zna najbolj odrezavo govoriti. K njej sta se odpravila pametna brata in tretji brat, ki ni bil učen kot
onadva. »Tudi mene mika, da bi se poročil. Če me bo vzela, me bo vzela! Če pa me ne bo hotela,
jo bom jaz vseeno vzel!« Kdo je dobil ženo in krono in zasedel prestol?
P
bedak Jurček

D
G

trgovec z diamanti
kitajski cesar

8. »Tako so videli, da je prava kraljična, saj je skozi dvajset žimnic in dvajset pernic začutila zrno graha.
Tako občutljiv ni mogel biti nihče drug kot resnična kraljična.«
Pravljico Kraljična na zrnu graha je imenitno upodobil tudi avtor slikanic Dajnomir in Miliboža,
Modri medvedek, Hribci, Slonček in pol … To je ilustrator, stanujoč v Selščku:
M
Peter Škerl

Č
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Marjan Manček
Zvonko Čoh

9. Prvi prevod pravljic iz danskega jezika (izvirnika) je izšel leta 1998 pri Mladinski knjigi, prevedla
jih je domačinka dr. Silvana Orel Kos. V katerem kraju je prevajalka končala osnovno šolo?
O
Postojna

I
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Vrhnika
Cerknica

10. V Andersenovih pravljicah doživljamo raznolik svet, vesel in tragičen, prijazen in škodoželjen,
z njimi raziskujemo lepoto in tegobe, pomagajo razumeti zakaj in zato človeškega življenja.
Katera izmed naštetih zgodb NI Andersenova?
K
Cesarjeva nova oblačila

Z
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Stanovitni kositrni vojak
Martin Krpan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Črke pred pravilnim odgovorom s pomočjo zaporedne številke vprašanja prenesi v kvadratke, da boš dobil geslo.
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Končno geslo Andersenovega kviza oddajte do konca aprila 2021 osebno v KJUC z enotami ALI ga pošljite
na naslov Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica s pripisom »ANDERSEN«.
V žrebanju sodeluje vsak reševalec le enkrat, pogoj je, da je vsaj en družinski član včlanjen v KJUC. Nagrajenci
bodo objavljeni 14. maja 2021 v KJUC in osebno obveščeni. Podelili bomo tri nagrade z logotipom KJUC.
ime, priimek, starost
naslov
elektronski naslov
telefonska številka
član KJUC – članska št. izkaznice

www.kjuc.si

