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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. Črkovna koda za švicarski frank je SHF.

2. Slovenija je članica Ekonomske in monetarne unije (EMU).

3. Madžarska je članica Evropske unije, vendar uradna valuta Madžarske ni evro.

 
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: Vsakogar, ki bo sem vstopil, bo preganjalo faraonovo prekletstvo.

DRŽI. NE DRŽI.

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

DRŽI. NE DRŽI.

1. 3. Spoznali smo cepiva in nekatere nalezljive bolezni. Kako se imenuje bolezen, pri kateri lahko  
zaradi hudega vnetja v žrelu in sapniku pride do zadušitve?

 Odgovor zapiši na črto.

_____________

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

  48
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SKLOP 2

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

Vdor in razmnoževanje mikroorganizmov v telesu ter razvoj kliničnih znakov imenujemo okužba 

ali _________.

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.

Arheologi danes vedo, da je bila kultura Atlantide zelo podobna mikenski kulturi, ki je cvetela  
na grškem otoku Kreta.

DRŽI. NE DRŽI.

Ena od teorij govori o potopljeni Atlantidi ob majhnem otoku v Bahamskem otočju.

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 valita oba starša.

2. Južni ledni kiti imajo na glavi velike bele izbokline, prepoznamo jih po veliki hrbtni plavuti.

3. Hijene tečejo s hitrostjo do 50 km/h in so dobre plavalke.

2. 3. Spomni se na veselošolski članek Toplo – hladno. Kako je bilo ime znanstveniku, ki je med prvimi 
izdelal napravo za merjenje temperature – termoskop?

 Odgovor zapiši na črto.

____________

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.

Uparjalnik in kapilara zagotavljata kroženje v ceveh klimatske naprave in spreminjata tlak.

DRŽI. NE DRŽI.

Ledišče vode po Kelvinovi lestvici najdemo pri 373,15 K.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Vzlet na Luno 16. julija 1969 je potekal iz Kennedyevega ___________ 

centra na rtu Cape Caneveral. Izstrelišče za rakete imenujemo tudi _________.

3. 2. Američani so imeli Wernherja von Brauna, Sovjeti pa izjemnega raketnega izumitelja ...
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Julesa Verna.    c.     Aleksa Sputnika.

b. Jurija Gagarina.    d.     Sergeja Koroljova.
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3. 3. V okviru katerega programa je prvič poletela raketa Saturn V?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V programu Apollo 11.   c.     V programu Apollo 4.

b. V programu Apollo 3.   d.     V programu Apollo 7.

3. 4. V ZDA in večinoma v zahodni Evropi vesoljskega popotnika imenujemo astronavt, enakovredna  
naziva sta ruski kozmonavt in francoski spationavt. Poleg astronavta je v slovenščini v veljavi  
tudi splošen izraz za vesoljskega popotnika. Kateri?

 Odgovor zapiši na črto.

_______________

4. 1. Kje si bomo lahko ogledali znamenito kamnito stopnišče Giant’s Causeway, ostanek 40.000 let  
starih bazaltnih stebrov?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Na Islandiji.  b.     Na Škotskem.  c.     Na Irskem.  d.     V Italiji.

4. 2. Cerkvena kapelica v kraju Le Puy je zgrajena na vrhu erodiranega lavinega čepa. V kateri državi  
je omenjena znamenitost?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Italiji.   b.     Na Irskem.  c.     V Franciji.  d.     Na Havajih.

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

Pri plinijskem tipu vulkanskega izbruha magma, bogata s plini, eksplodira v notranjosti vulkana.  
Pepel in prah se dvigujeta v višino.

DRŽI. NE DRŽI.

Vulkan Katla je aktiven na vsakih 40–80 let in ga uvrščajo med najbolj nevarne novozelandske vulkane.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Beethoven, Haydn in Mozart so predstavniki _______________. 

To je glasbeni slog v evropski resni glasbi.

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

Komorno godalno zasedbo godalni kvartet sestavljajo 2 violi, violina in violončelo.

DRŽI. NE DRŽI.

Klavirsko sonato V mesečini je Beethoven posvetil svoji učenki Giulietti.

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.

Die Erde ist der einzige Planet in unserem 

_________, auf dem 

es Leben gibt.

a. Sonnensystem

b. Mondzyklus

c. Asteroid

d. Kontinent

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

 Complete the sentence.  Circle the correct 
answer.

The Earth is the only planet in the 

_____   ______ 

that is inhabited.

a. moon cycle

b. solar system

c. asteroid objects

d. impact crater

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

a. 1       b.     2   c.     6   d.     9

5. 3. V domačem mestu je imel L. van Beethoven glasbeni pouk pri dvornem organistu, ki mu je  
omogočil študirati glasbo velikega skladatelja. Katerega?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. J. S. Bacha.    c.     J. Haydna.

b. W. A. Mozarta.    d.     C. G. Neefeja.

5. 4. Prepis katere Beethovnove simfonije hrani glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice  
v Ljubljani?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 7.

b. 9.

c. 6.

d. 5.

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

Na območju od Georgie do ___________, ki je znano tudi kot bombažni pas, 

je v 19. stoletju prevladovala pridelava bombaža.

6. 2 V Pilu smo brali članek o surikatah. Koliko so stari mladiči surikat, ko gredo prvič iz brloga?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 4 tedne.      b.     2 tedna.  c.     8 tednov.  d.     Pol leta.

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo #3špehbombe. Kaj je po poklicu žena Mireillinega očeta?
 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.


