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DOKAŽI ZNANJE!

4. razred

PODPIS OCENJEVALCA

SEZONA 2019/2020

24 vprašanj iz veselošolskih tem

VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.

1. 1. Spodaj so tri trditve. Dve trditvi iz veselošolske teme o valutah sveta sta pravilni. Ena trditev NE drži.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Zlato še vedno velja kot plačilno sredstvo, ki je priznano po vsem svetu.

2. Evropska centralna banka bankovcev za 500 € ne tiska več.

3. Na sprednji strani evrobankovcev so upodobljeni mostovi.

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

Leta 1922 je skupina arheologov v Egiptu našla grobnico mladega faraona Tutankamona.

DRŽI. NE DRŽI.

Parnik, ki je mumijo Tutankamona peljal čez Atlantik, se je imenoval Titanik.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 3. Spoznali smo cepiva in nekatere nalezljive bolezni. Vsi otroci v Sloveniji se morajo obvezno cepiti  
proti devetim nalezljivim boleznim. Katera od naštetih je na seznamu obveznih cepljenj?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Črne koze.  b.     Malarija.  c.     Davica.  d.     Virus HPV.

veselošolec/veselošolka 
ime in priimek 
šola 



2

8

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 1

8

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 2

1. 4 O nalezljivih boleznih smo izvedeli veliko. Dopolni poved. Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Mikroorganizmi, ki v našem telesu povzročajo bolezni, so bakterije, glive in ______.

2. 1. V Pilu smo brali o skrivnostni zgodbi potopljene civilizacije Atlantide.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Edini zapis o Atlantidi nam je zapustil grški filozof Sokrat.

DRŽI. NE DRŽI.

Santorini je otok v Egejskem morju.

DRŽI. NE DRŽI.

2. 2. Spodaj so tri trditve. Dve trditvi iz Pilove rubrike Tačke sta pravilni. Ena trditev NE DRŽI.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Južnoafriški pingvin je visok 65 cm in tehta približno 3,5 kilograma.

2. Kitolovci so južne ledne kite lovili predvsem zaradi njihove tolšče, iz katere so izdelovali olje.

3.  Lisaste hijene živijo v skupinah. Samci so višje na družbeni lestvici od samic, najmočnejši samec  
je tudi vodja skupine oziroma klana.

2. 3. Spomni se na veselošolski članek Toplo – hladno. Kako imenujemo poseben seznam, na katerem  
najdemo vse osnovne gradnike snovi, ki obstajajo na zemlji?

 Odgovor zapiši na črto.

____________   sistem

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 Anders Celsius je izdelal napravo, ki je za merjenje temperature izkoriščala spreminjanje 
prostornine zraka v balonu.

DRŽI. NE DRŽI.

Radiator je za boljši in hitrejši prenos toplote izdelan iz toplotnega prevodnika. 

DRŽI. NE DRŽI.

3. 1. V Pilu smo brali članek o pristanku na Luni. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Raketa z imenom ______ V je 16. julija 1969 poletela proti Luni. Raketa je bila visoka 

110 metrov in je tehtala 2970 ___.

3. 2. Kako imenujemo ravnico na Luni, kjer je pristal lunarni modul Apolla 11?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Morje tišine.  b.     Puščava tišine.      c.     Cape Canaveral.           d.     Neilova ravnica.
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3. 3. Katerega od naštetih instrumentov astronavta Armstrong in Aldrin nista postavila na Luni? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Posebnih zrcal.    c.     Zastave.

b. Digitalnega fotoaparata.   d.     Seizmografa.

3. 4. Izraz astronavt izvira iz starogrške besede astron in besede nauta. Kaj pomeni starogrška  
beseda astron?

 Odgovor zapiši na črto.

___________

4. 1. Pomisli na veselošolsko temo o vulkanih. Kje poznajo in častijo boginjo Pele?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Na Havajih.    c.     Na Irskem.

b. V Italiji.     d.     Na Hrvaškem.

4. 2. Najbolj vulkanska dežela na svetu je ... Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Havaji.  b.     Indonezija.  c.     Italija.  d.     Nova Zelandija.

4. 3. O vulkanih smo izvedeli veliko novega.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Narodni park Yellowstone v Združenih državah Amerike je najstarejši narodni park na svetu.

DRŽI. NE DRŽI.

Letno v Yellowstonu zabeležijo več kot 200 potresov.

DRŽI. NE DRŽI.

4. 4. V Veseli šoli smo izvedeli veliko novega o glasbi. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Naslov slovenske himne je  __________

5. 1. Ena od veselošolskih tem je govorila o skladatelju Beethovnu.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Beethoven je napisal 9 simfonij.

DRŽI. NE DRŽI.

Opera Čarobna piščal velja za najpogosteje izvajano Beethovnovo opero.

DRŽI. NE DRŽI.



4

8

8

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 5

SKLOP 6
 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred 

pravilnim odgovorom.
 Beantworte die Frage. Umrunde die richtige 

Antwort.

 Za pripravo okusne sladice potrebujemo 
različne sestavine. Kakšen je nemški prevod 
besede »SMETANA«? Für die Zubereitung leckerer 
Süßspeisen braucht man verschiedene Zutaten.

 Wie heißt »SMETANA« auf Deutsch?

a. die Luft

b. der Zucker

c. die Schokolade

d. die Sahne

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom.

 Answer the question. Circle the correct answer.

 Za pripravo okusne sladice potrebujemo 
različne sestavine. Kakšen je angleški prevod 
besede »SMETANA«?

 To make a delicious dessert we need a variety 
of ingredients? What is the English word for 
»SMETANA«?

a. air

b. sugar

c. chocolate

d. cream

5. 2. Koliko velikih bobnov nastopa v Beethovnovem simfoničnem orkestru (9. simfonija)?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 8      b.     10   c.     1   d.     3

5. 3. Spoznali smo glasbila, ki nastopajo v različnih orkestrskih zasedbah. Kako še drugače  
pravimo pavkam?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Oboa.     b.     Timpani.  c.     Trobenta.  d.     Činele.

5. 4. Koliko glasbenikov je v zasedbi godalnega kvarteta?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 3

b. 8

c. 5

d. 4

6. 1. Veliko novega smo izvedeli o bombažu. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

V 19. stoletju je v Združenih državah Amerike spet oživelo suženjstvo, ko so za delo na bombažnih poljih 

iz zahodne ______ uvozili kar četrt milijona ljudi.

6. 2. V Pilu smo brali članek o surikatah. Kateri dve puščavi sta dom surikat?
 Obkroži črko pred DVEMA pravilnima odgovoroma.

a. Kalahari.     b.     Sahara.  c.     Namib.  d.     Gobi.

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. Kdo je med poletnimi počitnicami  
v morju našel steklenico z zemljevidom?  

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Blaž.      b.     Marko.  c.     Luka.  d.     Nika.

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.


