
 

KVIZ ZA ŠALJIVCE 
 

Za malo zabave postavi nekomu nekaj vprašanj. Počakaj, naj naprej odgovori 

sam, šele nato mu povej pravi odgovor. Želim ti obilo zabave. J 

 

- V katerem mesecu ljudje najmanj pojedo? Februarja. 

- S katerim očesom ne moreš gledati? S kurjim. 

- Katera ptica je najbolj podobna štorklji? Štorkljin samec. 

- Kaj nas opeče, čeprav ni vroče? Kopriva. 

- Kateri stol nima nog? Gora z imeno Stol. 

- Ima očeta in mamo, a ni sin. Kdo je? Hči. 

- Kateri gram ne tehta najmanj? Avtogram. 

- Kaj ima štiri noge in ne more hoditi? Stol. 

- S katerim vozom se nihče ne more voziti? V Velikim Vozom. 

- Katero rastlino pozna tudi slepec? Koprivo. 

- Kaj je samo tvoje, pa ga drugi večkrat uporabljajo kot ti? Tvoje ime. 

- Kaj sliši vse in ne reče nič? Uho. 

- Kako bi napisal suha trava v štirih črkah? Seno. 

- Katere zobe dobimo nazadnje? Umetne. 

- Zakaj je ugibanje tako nevarno? Ker si pri tem razbijamo glavo. 

- Se lahko poročiš s taščo bratove žene? Ne, ker je to tvoja mama. 

- Kako učitelj spozna, da so počitnice? Ko sam sedi v razredu. 

- Kaj gre čez reko in se ne zmoči? Most. 

- Katero jabolko ni zraslo na jablani? Adamovo jabolko. 

- Kaj ima Adam spredaj in Eva zadaj? Črko A. 

- Kateremu psu ne damo kosti? Morskemu psu. 

- Katero besedo vedno napišemo napačno? Besedo »napačno«. 

- V katere kozarce najlažje kaj nalijemo? V prazne. 



- Katere bolezni človek ne more tiho prenašati? Kašlja. 

- Katero avtomobilsko kolo je pri desnem ovinku najmanj obremenjeno? 

Rezervno. 

- Kaj reče zid drugemu zidu? Dobiva se na vogalu. 

- Zakaj petelin zamiži, ko zapoje? Ker zna pesem že na pamet. 

- Koliko lestev potrebujemo do lune? Samo eno, vendar mora biti dovolj 

visoka. 

- Zakaj imajo vsi Butalci plešo? Ker se vsako jutro počešejo z brivskim 

aparatom. 

- Ali lahko skočimo višje kot streha? Seveda! Kdaj ste pa videli skakati hiše? 
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