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Ugotovi, kaj je res in kaj 

ne o sovah. 

1. Sova s svojim oglašanjem klice smrt.

N – Vedno.

J – Samo, kadar se oglaša v bližini hiš.

M – Nikoli.
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7. Sova lahko obrne glavo za 

E – cel krog – 360 °.

T – tri cetrtine kroga – 270 °.

L – cetrtino kroga – 90 °.

3. Cuk je

E – mož od sove.

J – vse sove so tudi cuki.

D – posebna vrsta sove.

 __  __  __  __  __       __  __  __       __  __  __  __.  

Obkroži črko pred pravilno trditvijo in jo vstavi 

nad številko spodaj. 

Rešitev ti bo razkrila znan slovenski pregovor o sovah. 

Sove so zaradi svojega skrivnostnega 
nočnega življenja od nekdaj vzbujale 

strah in spoštovanje pri ljudeh. 

V Sloveniji živi deset 
različnih vrst sov.

Prav in narobe o sovahPrav in narobe o sovah

4. Oglašanje cuka imenujemo

E – skovikanje.

J – cukanje.

L – hukanje.

5. Sova podnevi vidi.

R – Zelo dobro vidi podnevi in ponoci. 

J –  Samo kadar sije mocno sonce.

A – Podnevi ne vidi.

8. Sove Slovenije so selivke.

E – Drži. 

J –  So stalnice.

S –  Veliki skovik je selivka, saj pozimi ne najde 

       žuželk, ki so njegova poglavitna hrana. 

      
9 . Sova izbljuva neprebavljene dele plena

Z – samo kadar je bolna.

V – vedno, saj kosti, perja in dlak 

      ne more prebaviti. 

K – nikoli, vse prebavi.

10. Sove uvršcamo v red  

E –  ujed.

A–  sov.

L – papig.

6. Vse sove so nocne živali.

K – Najbolj redka slovenska sova, mocvirska 

      uharica, je dnevno dejavna. 

J – Vse sove podnevi spijo.

Čuk je svoje znanstveno ime Athene noctua 
dobil po Ateni grški boginji modrosti, 

ki jo je spremljala sova kot simbol modrosti.
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Pri reševanju si lahko pomagaš s tablami o sovah v ZOO ljubljana.

2. Sove so simbol modrosti

O – zaradi pokoncne drže, velikih oci,

      umirjenosti in tihosti. 

C – ker so najpametnejše v 

      živalskem svetu. 



Koliko miši poje?

Kje gnezdijo?

???

Kako so prilagojene?

Živalski vrt Ljubljana
Večna pot 70

1000 Ljubljana

WWW.ZOO.SI

tel. 01 24 42 182  

5002000

ulov in
prenašanje

plena

dober vid v
šibki svetlobi

boljša orientacija
v prostoru

na podlagi zvoka

lovljenje
ravnotežja

v zraku

plen zgrabi
tudi v visoki

travi

neslišen let

Sove so plenilci, katerih telo je prilagojeno lovu. 

Poveži posamezno sliko prilagoditve z njenim 

pomenom za sovo.

Pri reševanju uporabi različne barve.

Nekatere sove živijo v gozdovih, druge v  odprtih 
travnatih pokrajinah. 
S pravilno rešitvijo spodnjega labirinta spoznaš, 
kje najpogosteje gnezdijo velike uharice, pegaste 
sove in kozače.

Pegaste sove pogosto živijo v bližini človeških 
bivališč, saj rade gnezdijo v zvonikih, skednjih in 
drugih kmečkih poslopjih. Odrasla pegasta sova 
vsako noč v bližini svojega bivališča upleni dve do 
tri miši ali druge manjše sesalce in s tem prispeva 
k uravnavanju njihovega števila okoli kmetij.

Koliko miši poje pegasta sova v enem letu? 

Izračunaj in poveži.

Zlati pokrovitelj 
novih letalnic za sove
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Sove v slovenskem 
ljudskem izrocilu

Spomladi sove ukajo, 

jeseni pa pivci.

Sova 

sovo 

izvali.Moder kot 

sova.

Tako čukasto 

gleda.

Buden kot sova.Če spomladi prvič slišiš 

čuka na tešče, 

se ti bo vse leto dremalo.

Če se čuk spomladi večkrat oglasi, 

dobra letina se zglasi.

Sova in čuk ne napovedujeta le nesreče, 

ampak tudi gostijo!

Noč čarovnic v ZOO Ljubljana
 
Konec oktobra vas vabimo v sovji gozd, kjer bodo glavne 
zvezde skrivnostne nočne plenilke, sove. 
Če vas zanima kdo čuka in kdo skovika, ali je res, da 
sove prikličejo smrt, kdaj medvedka skoti mini mladiče, 
kako je pogledati v volčje oči ter izsledili risa, prav lepo 
vabljeni v zavetje čarovnic. 
V sovjem gozdu bomo pojasnili vraže in predsodke do 
živali ter izvedli nagajivo čarovnijo.
Čarovnice iz ZOO Ljubljana smo vam ponoči pripravile 
Noč čarovnic, podnevi pa Čarovniški dan ter 
Skrivno življenje sov. 
              
                 Lepo vabljeni! Imeli se bomo strašansko lepo!
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