
 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda MANA  

(Mojzesova zgodba)? 

 

Koliko različnih spolov živali je Mojzes 

vzel s seboj na ladjo? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda HOREB  

(Mojzesova zgodba)? 

 

Kaj je težje, kilogram železa ali kilogram 

volne? 

 

 
 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda MALIK? 

 

Ali je v islamskih državah dovoljeno da 

moški poroči sestro svoje vdove? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda FILISTEJCI? 

 

Koliko rojstnih dni ima človek v 

povprečju? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda EMANUEL? 

 

Nekateri meseci imajo 31 dni; koliko jih 

ima 28 dni? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda GALILEJA? 

 
Polž potrebuje uro in pol, da preleze krog v 

smeri urinega kazalca; ko leze v nasprotni 

smeri, pa potrebuje za isti krog le 90 minut. 

Od kod ta razlika? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda KORINT? 

 

Vlak odpelje iz Bostona v New York. Uro 

kasneje odpelje vlak iz New Yorka v 

Boston. Oba vlaka vozita z natančno 

enako hitrostjo. Kateri bo bližje Bostonu, 

ko se bosta srečala? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda SALOMON? 

 

Katera je beseda iz šestih črk, ki jo vsak 

izgovori narobe? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda MITRA? 

 

Dva prijatelja igrata tenis. Igrata 5 setov 

zaporedoma in oba zmagata 3 sete. Kako 

je to mogoče? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda PATENA? 

 

3 vrane sedijo na veji, lovec eno ustrelI, 

koliko jih ostane? 

 

 



 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda AMEN? 

 

Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši 

hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je 

Avgust. Mlajša od hčerk je Julija. Kako je 

ime četrtemu? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda ALELUJA? 

 

Z ladje visi 3 metrska pletena vrv. Do 

prve prečke je potopljena v vodo. 

Razmik med prečkami je pol metra, plima 

pa se dviguje s hitrostjo meter na uro. 

Kdaj bo v vodi tretja prečka?   

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda HOZANA? 

 

Kmet je imel 15 ovc, vse razen osmih so 

poginile. Koliko jih še ima? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda BLAGRI? 

 
Nogometaš na nogometnem igrišču brcne 

žogo 5 metrov daleč, žoga poleti in se nato 

vrne nazaj k njemu. Kako je to mogoče? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda CIBORIJ? 

 

Petelin izleže jajce na vrhu strehe. Na 

katero stran bo jajce padlo? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda DEKALOG? 

 

Električni vlak pelje s hitrostjo 120 m/s, 

veter piha v nasprotno smer s hitrostjo 

150 m/s, v katero smer se kadi dim? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda EVANGELIJ? 

 

Z vžigalicami vstopiš v temno sobo, kjer 

je sveča, časopis, drva, dračje. Kaj boš 

prižgal najprej? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda HOMILIJA? 

 

Kako se reče ženski, ki vsako noč 

natančno ve, kje je njen mož? 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda JAHVE? 

 

Kako dvigneš slona z eno roko? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda KARITAS? 

 

Koliko knjig lahko položiš v prazno 

torbo? 

 



 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda LITANIJE? 

 

 

Kaj je v Mariboru po sredi? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda MESIJA? 

 

Če je na levi rdeča hiša in na desni zelena 

hiša, kje je bela hiša? 

 

 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda PASHA? 

 

V kateri državi praznujejo novo leto pred 

božičem? 

 

Odgovori na vprašanji! 

 

Kaj pomeni beseda KRISTUS? 

 

Kaj gre gor in dol, vendar ostaja na istem 

mestu? 

 


