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šolsko tekmovanje v znanju vesele šole – 4. razred 

ime in priimek 

osnovna šola 

VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.

1. 1. V Pilu smo brali članek o cepivih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Ljudje, ki so preživeli črne koze, so ob naslednjih stikih s to boleznijo ostali zdravi.

DRŽI. NE DRŽI.

Kitajci so iz krast umrlih za črnimi kozami izdelovali praške, ki so jih nato uporabili pri zdravih ljudeh.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 2. Vsi otroci v Sloveniji se morajo obvezno cepiti proti nalezljivim boleznim. Koliko je teh bolezni?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 6      c.     2

b. 3      d.     9

1. 3. Za katero nalezljivo bolezen sta značilna vročina in rdeč izpuščaj po telesu?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Za ošpice.    c.     Za črne koze.

b. Za mumps.    d.     Za tetanus.
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1. 4. Veliko smo izvedeli o revoluciji v medicini. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Španska _____ je pustošila po svetu ob koncu prve svetovne vojne in zahtevala 

50 milijonov življenj. 

2. 1. Pri Veseli šoli smo se učili o nalezljivih boleznih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Gripa je bolezen, ki poleg ljudi napade tudi druge sesalce.

DRŽI. NE DRŽI.

Epidemija pomeni nenaden izbruh in hitro širjenje neke nalezljive bolezni.

DRŽI. NE DRŽI.

2. 2. V Veseli šoli smo raziskovali valute sveta. Kako še drugače imenujemo menjalni tečaj?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Devizni tečaj.    c.     Denarni tečaj.

b. Severni tečaj.    d.     Evrski tečaj.

2. 3. Kako se uradno imenuje valuta, ki jo uporabljajo v Združenem kraljestvu Velike Britanije?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Angleški funt.    c.     Angleški dolar.

b. Funt šterling.    d.     Evro.

2. 4. Učili smo se o temperaturi in napravah, ki jo prilagajajo našim potrebam.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Toplota se vedno prenaša s telesa z nižjo temperaturo na telo z višjo temperaturo.

DRŽI. NE DRŽI.

Višja ko je temperatura telesa, hitreje se gibajo njegovi atomi.

DRŽI. NE DRŽI.

3. 1. Spomnimo se na temperaturno lestvico. Katerega od naštetih znakov za zapis enote bomo uporabili, 
da bi zapisali temperaturo, ki ima ledišče vode pri vrednosti 0?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. °F      c.     T

b. °C      d.     G

3.2. V Veseli šoli smo veliko izvedeli o prenosu toplote. Dopolni spodnjo poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Les je toplotni izolator, __V___ pa toplotni prevodnik. 
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3. 3. Spodaj so trditve iz veselošolske teme Toplo – hladno. Ena trditev NE drži.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Pozimi izolacija hiše preprečuje toploti, da bi uhajala iz hiše.

2. V topli čaj postavimo leseno in kovinsko žlico, lesena žlica se bo segrela hitreje.

3. Televizor je vir toplote v našem domu.

3. 4. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. S katerim športom se ukvarja Nika?  
Odgovor zapiši na črto.

______________

4. 1. V Veseli šoli smo osvajali vesolje. Kako se imenuje umetni satelit, ki je prvi poletel v vesolje? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Explorer 1.    c.     Apollo 1.

b. Sputnik 1.    d.     Lajka 1.

4. 2. Učili smo se o pristanku na Luni. Kdo je bil astronavt, ki je prvi stopil na Luno? 
 Odgovor zapiši na črtice.

Neil A.  _________ 

4. 3. V Veseli šoli smo brali o velikem koraku za človeštvo. Dopolni poved. 
 Na črti zapiši manjkajoči besedi.

Psička  _________  je bila prvo živo _________  v vesolju.

4. 4. Raziskovali smo potek zgodovinskega dogodka, pristanka na Luni.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V odpravi Apollo 11 je na Luni prvič pristala človeška posadka.

DRŽI. NE DRŽI.

Na Luni ni vremena in erozije.

DRŽI. NE DRŽI.

5. 1. Ena od veselošolskih tem je govorila o vulkanih. Kako se imenuje kraj, ki ga je leta 79 popolnoma 
uničil vulkan Vezuv?  Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Santorini.

b. Kreta.

c. Kilauea.

d. Pompeji.
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5. 2. Kako imenujemo staljene kamnine, ki prodrejo in izbruhnejo na površje skozi ognjenik?
 Odgovor zapiši na črto.

 _____________

5. 3. O ognjenikih smo izvedeli veliko zanimivega.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Na Havajih poznajo star običaj darovanja sadežev boginji vulkanov Pele.

DRŽI. NE DRŽI.

Staljena kamnina nastaja le na Zemlji, na drugih planetih pa ne.

DRŽI. NE DRŽI.

5. 4. V Veseli šoli smo veliko izvedeli o nevarnih vulkanih. Dopolni spodnjo poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Nestabilni robovi litosferskih plošč oziroma stiki med njimi so znani kot ognjeni ______.

6. 1. V Veseli šoli smo podrobneje spoznali velikega skladatelja Beethovna.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V letu 2020 praznujemo 230. obletnico Beethovnovega rojstva.

DRŽI. NE DRŽI.

Skladatelj Beethoven se je rodil na Dunaju.

DRŽI. NE DRŽI.

6. 2. Koliko simfonij je v Beethovnovem opusu? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 6      b.     11     c.     9   d.     1

6. 3. Kakšen je naslov evropske himne?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 9. simfonija    b.     Čarobna piščal  c.     Oda Radosti  d.     Julija

6. 4. Znanje tujih jezikov odpira vrata v širni svet. Izberi nalogo: reši angleško nalogo, če se učiš angleščino, 
oziroma nemško nalogo, če se učiš nemščino.

 Pri vsaki slovenski besedi dopiši angleški 
pomen. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.

 Write the translation of the words.

Luna    the M ___  

Zvezda    a ____

 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški 
pomen. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.

 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 
deutsche Bedeutung dazu.

Luna    der M___

Zvezda    der _____


