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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. Črna gora ni članica Evropske unije, vendar za svojo uradno plačilno valuto uporablja evro.

2. Evropska centralna banka bankovcev za 200 € ne tiska več.

3. Črkovna koda za avstralski dolar je AUD.

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

V grobnici Tutankamona je bil napis: Smrt bo pobrala vsakogar, ki bo vznemirjal faraonov sen.

DRŽI. NE DRŽI.

Balzamirana Tutankamonova mumija je imela majhen madež na desni roki, prav tam, kjer je Carnarvona pičil komar.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 3. Spoznali smo cepiva in nekatere nalezljive bolezni. Kako se imenuje virusna bolezen,  
ki povzroči vnetje obušesne slinavke, pri fantih pa lahko tudi neplodnost?

 Odgovor zapiši na črto.

_______________

SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 SKUPAJ

  48

DOKAŽI ZNANJE!

6. razred

PODPIS OCENJEVALCA

24 vprašanj iz veselošolskih tem

veselošolec/veselošolka 
ime in priimek 
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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, bakterije 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, ki se je ohranil, nam je zapustil grški filozof Platon.

DRŽI. NE DRŽI.

Arheologi danes vedo, da je bila kultura Atlantide zelo podobna minojski kulturi, ki je cvetela  
na grškem otoku Kreta v bronasti dobi.

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. Odrasli pingvini menjajo perje trikrat na leto.

2. Južni ledni kiti nimajo hrbtne plavuti.

3. Hijene lovijo v skupinah in se zapodijo celo za velikimi plenilci, kot so levi.

2. 3. Spomni se na veselošolski članek Toplo – hladno. Kateri kemijski element je bil v termometrih,  
ki sta jih predlagala Celsius in Fahrenheit?

 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.

Kapilara (ali ekspanzijski ventil) je del gospodinjskega hladilnika in klimatske naprave.

DRŽI. NE DRŽI.

Če je po Celziju 100, je po Fahrenheitu 32.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Za polet z Zemlje v vesolje je najprej treba premagati _______. V ta namen so 

Američani razvili raketo ______  _ , do danes najmočnejšo in največjo raketo.

3. 2. Kako imenujemo izstrelišče za rakete?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Hipodrom.    c.     Kozmodrom.

b. Astrodrom.   d.     Lunodrom.
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3. 3. V katerem programu Apollo je raketa  zagorela že na izstrelišču in so umrli vsi trije astronavti?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V programu Apollo 8.   c.     V programu Apollo 1.

b. V programu Apollo 4.   d.     V programu Apollo 3.

3. 4. V vesolju je trenutno velik satelit, na katerem poskuse opravlja šest astronavtov,  
ki so tudi sami poskusni zajčki. Kako se imenuje satelit s kratico MVP?

 Odgovor zapiši na črti.

 __________   __________  postaja

4. 1. Pomisli na veselošolsko temo o vulkanih. Kateri vulkan je kriv za pogubo Pompejev?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Vezuv.      b.     Krakatoa.  c.     Kilauea.           d.     Stromboli.

4. 2. V kateri državi je decembra 2019 izbruhnil vulkan na Belem otoku (imenovanem tudi Whakaari)? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Na Havajih.     b.     V Indoneziji.  c.     V Italiji.           d.     Na Novi Zelandiji.

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

Novozelandski ognjenik Eyjafjallajökull velja na enega novejših vulkanov in je nazadnje izbruhnil leta 2010.

DRŽI. NE DRŽI.

Pri peelejskem tipu vulkanskega izbruha izbruhu 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 črti zapiši manjkajoči besedi.

Evropska himna ______  __________  nima besedila 

in je instrumentalna.

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

Mozartov opus šteje več simfonij kot Haydnov.

DRŽI. NE DRŽI.

Komorno godalno zasedbo godalni kvartet sestavljajo 2 violini, viola in violončelo.

DRŽI. NE DRŽI.
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SKLOP 5

SKLOP 6
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.
 Vervollständige den Satz. Umrunde die 

richtige Antwort.

Unser ___________________ umfasst

die Sonne und acht Planeten.

a. Sonnensystem

b. Mondzyklus

c. Asteroid

d. Kontinent

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

 Complete the sentence. Circle the correct 
answer.

Our ___________   _________________

consists of the Sun and eight planets.

a. moon cycle

b. solar system

c. orbiting around

d. impact crater

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

a. 5              b.     8   c.     1   d.     12

5. 3. Med seboj smo primerjali orkestrske zasedbe v različnih časovnih obdobjih. V kateri orkestrski 
zasedbi nastopa čembalo?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V baročnem orkestru.    c.     V klasičnem (klasicističnem) orkestru.

b. V Beethovnovem simfoničnem orkestru.  d.     V godalnem orkestru.

5. 4. Kako imenujemo izvajalca, ki naredi priredbo izvirnega dela (na primer spremeni žanr, ritmiko,  
število zasedbe)?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Dirigent.

b. Virtuoz.

c. Aranžer.

d. Žanrist.

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

Na območju od ____ g __ do Teksasa, ki je znano tudi kot bombažni pas, 

je v 19. stoletju prevladovala pridelava bombaža.

6. 2. V Pilu smo brali članek o surikatah. Česa NI na jedilniku surikat?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Strupenih kač.            b.     Škorpijonov.  c.     Stonog.                 d.     Šakalov.

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo Lov za templjarskim zakladom. Glavni junaki so na Velikem bregu  
našli dve relikviji. Kateri?

 Obkroži črki pred DVEMA pravilnima odgovoroma.

a. Pergament.            b.     Človeško kost.  c.     Košček lesa.                d.     Kepo zlata.

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.


