
RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH      

 

Učenci, ki obiskujete delavnice za projekt Ribe na šolskih krožnikih, lepo 

pozdravljeni. 

V tem tednu boste poskušali najti uganke, ki se navezujejo na ribe, ribje jedi, vodne 

živali in vse kar je povezano z njimi. Tudi sama sem jih nekaj poiskala (če ne poznaš 

rešitve, povečaj sliko pod uganko). Prosim vas, da jih najdete, ker bomo, ko se 

vrnemo v šolo, izdelali plakat za v jedilnico. 

Najdene uganke mi prosim posredujte na moj elektronski naslov: 

sanja.valencak@oskrsko.si 

Švigne sem, 

švigne tja, 

kot bila bi iz srebra. 

O, kako bi rad jo ujel,  

a ujeti se ne da 

 
 

Čevljev nikdar ne obuje, 

saj celo brez nog potuje, 

z repom prav veselo miga 

in po vodi naglo šviga. 

         

On gre črn v toplice, 

pride pa nazaj rdeč.   

              

 

Štefek, ne poznaš junaka, 

ki samo nazaj koraka, 

mnogo, mnogo rok ima, 

kuhan dobro jed nam da.  

             

 

Škarje imam, pa nisem krojač, 

ponočnjak sem, ne pa zapravljač, 

drugi pravijo: le naprej! 

Jaz pa: le nazaj! 

Kdo sem, povej!    



                

Sem brez barve, okusa, 

a pomembna tako, 

da brez mene 

življenja ne bi bilo.  

             

Zvezda sem, 

a ne žarim, 

tiho morsko 

dno krasim.   

                   

Modro in mirno 

neskončno se zdi, 

 s plimo, oseko 

raste, kopni.    

                       

 

Striček bodiček 

po hruške ne hodi, 

kaj bi mu sadje, 

če biva v vodi.  

 

 

Ves je pasji, 

nič ne laja, 

v morski vasi 

vsem nagaja.                 

  
 

Je krvoločen kar se da, 

če ujame te, te pokonča, 

a dasi pes žival je ta, 

nič lagati ne zna.    

             

Če imeli bi motorje, 

nas vozili bi v vesolje. 



Zdaj letijo le na tla, 

kadar jesti kdo ne zna.  

            

Čeprav sploh ni riba, ta velikan 

si za svoj dom je izbral ocean, 

ker takšna mogočna in težka postava 

se lažje kot s hojo premika, če plava.  

 
 

Po morju plava, riba ni, 

od ribic in rastlin živi, 

dojenček meri metrov pet, 

pod vodo je prišel na svet, 

največji živi mesojed, 

globine ljubi, sneg in led.              

 

 

Veliko rok okoli vije 

in s črnilom te polije. 

        


