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SEZONA 2019/2020

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. Ameriški dolar je globalna valuta, ki se najpogosteje uporablja, na drugem mestu pa je evro.

2. Inflacija je izraz za pojav rasti cen, ki pomeni splošen dvig cen izdelkov in storitev v gospodarstvu.

3. Na hrbtni strani evrobankovcev so upodobljena okna in vrata.

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

Leta 1822 je skupina arheologov v Egiptu našla grobnico mladega faraona Tutankamona.

DRŽI. NE DRŽI.

Parnik, ki je čez Atlantik peljal egipčansko mumijo prerokinje, 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. Katere od naštetih NI na seznamu obveznih cepljenj?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Davice.     b.     Hemofilusa influence tipa B.              c.     Virusa HPV.           d.     Ošpic.
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DOKAŽI ZNANJE!

5. razred

PODPIS OCENJEVALCA

24 vprašanj iz veselošolskih tem

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 virusi, 

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 Aristotel.

DRŽI. NE DRŽI.

Santorini je otok v Baltskem 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. Samica južnoafriškega pingvina običajno izleže dve jajci, ki ju nato vali le samec.

2. Samica južnega lednega kita spolno dozori pri desetih letih in po enoletni brejosti skoti enega mladiča.

3. Hijene napadejo tudi leva ali mladega nosoroga. Hijena je edina zver, ki skoraj v celoti poje vse dele kopitarjev.

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 črti.

_________   ________

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.

Če je temperatura ledišča vode enaka 0, je temperatura sonca enaka 5507.

DRŽI. NE DRŽI.

Najpogostejša tehnologija hlajenja, ki jo poznamo pri gospodinjskih hladilnikih, se imenuje  
parno-kapilarno hlajenje.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Raketa z imenom Saturn V je 16. julija leta 19__  poletela proti Luni. 

Odprava se je imenovala  ______  __.

3. 2. V kateri zvezni državi v ZDA je Kennedyjev vesoljski center Cape Canaveral?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     V Pensilvaniji.         b.     Na Floridi.     c.     V Arizoni.  d.     V Alabami.
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3. 3. Kdo je ameriški predsednik, ki je leta 2010 NASI naročil, naj sile usmeri v polet na Mars? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. George W. Bush.           b.     Barack Obama.        c.     John F. Kennedy.         d.     Wernher von Braun.

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

 Odgovor zapiši na črto.

 _______________

4. 1. Pomisli na veselošolsko temo o vulkanih. Kdo ali kaj je Hefajst?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Vulkan v Pompejih.   c.     Starogrški bog ognja.

b. Rimski bog ognja.    d.     Vrsta vulkanskega izbruha.

4. 2. V Andih je najvišji aktivni vulkan … Dopolni poved. 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Mont Pelee.     b.     Stromboli.  c.     Ojos del Salado.       d.     Whakaari.

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

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

DRŽI. NE DRŽI.

Po Havajih je imenovan tip vulkanskega izbruha, pri katerem pod nizkim pritiskom sledi izlivanje  
velikih količin lave v dolgih potokih.

DRŽI. NE DRŽI.

4. 4. V Veseli šoli smo izvedeli veliko novega o glasbi. Dopolni poved.
 Na črto zapiši manjkajoči besedi.

Besedilo za slovensko himno je napisal _____________     __________________.

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 11 simfonij.

DRŽI. NE DRŽI.

Opera Fidelio velja za najpogosteje izvajano Mozartovo opero.

DRŽI. NE DRŽI.
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SKLOP 5

SKLOP 6
 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški 

pomen. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.
 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 

deutsche Bedeutung dazu.

Volna    die _o___  

Svila   die  ____ e 

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

 Write the translation of the following words.

Volna     __ o_

Svila   ___ k  

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

a. 2        b.     24  c.     15   d.     6

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

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Pavke.       b.     Pikolo.  c.     Činele.  d.     Oboa.

5. 4. Kako imenujemo notni zapis večglasne skladbe, ki jo hkrati izvaja več glasbenih instrumentov  
ali vokalistov?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Sonata.

b. Skladba.

c. Partitura.

d. Libreto.

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

V 19. stoletju je v Združenih državah Amerike ponovno oživelo __________ , 

ko so za delo na bombažnih poljih iz zahodne Afrike 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. Tenere.      b.     Sahara.  c.     Namib.  d.     Kalahari.

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. Katero žival je Blaž nameraval  
kupiti z izkupičkom od zaklada s hrvaškega otoka? Odgovor zapiši na črto.

 _______________

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.


