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REŠITVE 























 SOK 

 JEŽ 

 CEV 

 ČAJ 

 OČE 

 SIN 

 LEV 

 VAS 

 GOBA 

 LUNA 

 ROKA 

 ŽABA 

VILA 

 FIGA 

 TACA 

 KOZA 

 VODA 

 NOGA 

 ZIMA 

 TELO 

PTIČ 

 REKA 

 KUNA 

 VAZA 

 GRAH 

 MEDO 

 RIBA 

 STOL 

 KAŠA 

 KINO 

 CVET 

 MILO 

 OČALA 

 DEDEK 

MORJE 

 BISER 

 BALON 

 SADJE 

 LUČKA 

 MESEC 

 OMARA 

 ŽOLNA 

 ULICA 

 KOKOŠ 

 SONCE 

MIŠKA 

 MIZAR 

 SLIKA 

ŠOLA 

 ŽOGA 

MUCA 

ČOLN 

 MIZA 

 FANT 

 TETA 

 CILJ 

KOLO 

 ROŽA 

PIKA 

 KUŽA 

 KAVA 

 JAMA 

 SOBA 

 LEVA 

 MOTOR 

 HLAČE 

 SKIRO 

 BANANA 

 SMUČI 

 MESTO 

 SOLATA 

 NALOGA 

 VRATA 

 LISICA 

 LETALO 

 NASLOV 

 BABICA 

 ANANAS 

 PETEK 

 MISEL 

 ČEBELA 

 PAPIGA 

 JOGURT 

 PECIVO 

 SALAMA 

 KUHINJA 

 HRUŠKA 

 ZVEZDA 

 BALKON 

 VESELJE 

 AVTOBUS 

 PIŽAMA 

 TOVARNA 

 TELEFON 

 SOŠOLCI 

 TORBICA 

 TRŽNICA 

 DVORANA 

 NOGOMET 

 TRAVNIK 

 SLADOLED 

 ŠTUDENT 

 JABOLKO 

 SADOVNJAK 

 POLICIST 

 POSTELJA 

 LJUBEZEN 

 PRAVLJICA 

 SLOVENIJA 

 ČEBELNJAK 

 PRIJATELJ 

 RAČUNALNIK 



12 

 

 
 hkb 

 PREDSTAVA 

 POTAPLJAČ 

 BOLNIŠNICA 

 LETALIŠČE 

 GLEDALIŠČE 

 MATEMATIKA 

 NAVDUŠENJE 

 TELEVIZIJA 

 UČITELJICA 

 RADOVEDNOST 

 STROJEVODJA 

 SESTAVLJANKA 

 CVETLIČARNA 

 SLAŠČIČARNA 

 LADJEDELNICA 

PRISTANIŠČE 





 ZDRAVSTVENI DOM 

 MATERINA DUŠICA 

 SMUČARSKI SKOKI 

 KLINIČNI CENTER 

 SEVERNI MEDVED 

 MLEČNI SLADOLED 

 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 POTNIŠKO LETALO 

 ZLATI PRINAŠALEC 

 KOLESARSKI IZPIT 

 MEDICINSKA SESTRA 

 OLIMPIJSKE IGRE 

 POČITNIŠKA HIŠA 

 ČOKOLADNI PIŠKOT 

 MARELIČNA MARMELADA 

 DRUŽINSKE POČITNICE 



 SADNI SOK 

 VHODNA VRATA 

 PEŠČENA URA 

 OSNOVNA ŠOLA 

 OTROŠKA SOBA 

 GLAVNO MESTO 

 TOVORNI VLAK 

 DEŽNI PLAŠČ 

 GOZDNA JAGODA 

 DIRKALNI AVTO 

 JAJČNA LUPINA 

 TIGRASTA MAČKA 

CVETLIČNI MED 

PIKA NOGAVIČKA 

 KAPITAN KLJUKA 

 MORSKA DEKLICA 


