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šolsko tekmovanje v znanju vesele šole – 6. 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.

Edward Jenner je zaslužen za izkoreninjenje smrtonosne bolezni črnih koz.

DRŽI. NE DRŽI.

Beseda vakcinirati izvira iz latinske besede vacca, ki pomeni krava.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 2. Vsi otroci v Sloveniji se morajo obvezno cepiti proti devetim nalezljivim boleznim. Katere od naštetih 
NI na seznamu obveznih cepljenj?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Davica.     c.     Malarija.

b. Tetanus ali mrtvični krč.   d.     Ošpice.

1. 3. Katera virusna bolezen napade živčni sistem in lahko povzroči ohromitev rok in nog?

a. Mumps.     c.     Davica.

b. Otroška paraliza.    d.     Rdečke.
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1. 4. Veliko smo izvedeli o revoluciji v medicini. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

_________ je epidemija bolezni, razširjena po več celinah ali po vsem svetu.

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

Epidemija španske gripe je pustošila po svetu med letoma 1918 in 1919.

DRŽI. NE DRŽI.

Znanstveniki so leta 1996 določili genski zapis virusa španske gripe in ga poimenovali H1N1.

DRŽI. NE DRŽI.

2. 2. V Veseli šoli smo raziskovali valute sveta. 
 Kakšna je črkovna koda uradne valute v Švici?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. SHD    b.     CHF        c.     CCF     d.     HCF

2. 3. Katera od naštetih držav nima svoje nacionalne valute?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Šrilanka.   b.     Kolumbija.        c.     Ekvador.     d.     Mehika.

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.

Znanstvenik Galileo Galilej je izdelal napravo, ki je za merjenje temperature izkoriščala spreminjanje prostornine 
zraka v balonu.

DRŽI. NE DRŽI.

Hladnejši zrak zavzame večjo prostornino, zato je balon, napolnjen s hladnim zrakom, večji od tistega s 
toplejšim zrakom (količini zraka sta enaki).

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 absolutno ničlo pri vrednosti - 459,67?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. L     b.     °F        c.     °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 ________ , kovina 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. Galileo Galilej je za merjenje temperature prvi predlagal živosrebrne termometre.

2. Gibanja atomov ne moremo videti s prostim očesom.

3. Če je po Celziju 0, je po Fahrenheitu 32.

3. 4. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. 
 Kako se imenuje lik, po katerem se je kot majhna deklica zgledovala Nika?
 Odgovor zapiši na črto.

_____________ 

4. 1. V Veseli šoli smo osvajali vesolje. Katera ameriška raketa je v vesolje poletela leta 1958? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Explorer 1.    c.     Sputnik 1.

b. Saturn V.     d.     Apollo 5.

4. 2. Učili smo se o pristanku na Luni. Kateri ameriški predsednik je sprožil zamisel o osvajanju Lune  
s človeško posadko? 

 Odgovor zapiši na črtice.

J. F.  _______  

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

Prva težava, ki jo morajo strokovnjaki rešiti za polet na Luno, je Zemljina _______.

Raketi ______ _ je prvi uspelo ponesti človeško posadko na Luno.

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

Apollo 5 je prvi s posadko poletel do Lune, se utiril okoli nje in naredil 10 obhodov.

DRŽI. NE DRŽI.

Na neosvetljenih območjih Lune se kamni lahko shladijo na - 170 stopinj Celzija.

DRŽI. NE DRŽI.

5. 1. Ena od veselošolskih tem je govorila o vulkanih. 
 Kako se imenuje gora pogube, ki je leta 79 popolnoma uničila Pompeje?  
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Krakatoa.    c.     Kilauea.

b. Tambora.    d.     Vezuv.
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 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

 Vervollständige den Satz. Umrunde die 
richtige Antwort.

 Das Baden in Thermalquellen ist ______________.

a. heilend   c.     die Tiefe

b. der Geysir  d.     das Grundwasser

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

 Complete the sentence. Circle the correct 
answer.

 Swimming in a spa is ___________________.

a. depth  c.     a geyser

b. healing  d.     underground water

5. 2. Na Havajih poznajo star običaj darovanja sadežev polinezijski boginji vulkanov. 
 Kako se boginja imenuje?
 Odgovor napiši na črto.

________________

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

Lava, ki pod morjem prodre na površje, se imenuje magma.

DRŽI. NE DRŽI.

Jedro Zemlje obdaja 2900 km debel plašč, zgrajen iz različnih kovin.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Kraterje je ponekod zalila voda in nastala so globoka ______. Takemu vulkanu 

pravimo maar.

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

Dunajski klasiki so Beethoven, Haydn in Mozart.

DRŽI. NE DRŽI.

Virtuoz je izraz, ki označuje seznam umetnikovih del.

DRŽI. NE DRŽI.

6. 2. Koliko oper zajema Beethovnov opus? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 4           b.     9   c.     1   d.     2

6. 3. Kako se imenuje edina Beethovnova opera?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Julija.          b.     Čarobna piščal.  c.     Fidelio.  d.     Eroica.

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.


