
1

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

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 japonski jen je JPY.

2. Evro je uradna valuta na Madžarskem.

3. Zlato med inflacijo ne izgublja vrednosti, kot jo papirnati denar.

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

Po eni od teorij novinarja Philipa Vandenburga naj bi bile grobnice idealno gojišče za smrtonosne komarje.

DRŽI. NE DRŽI.

Tutankamonova mumija je na ogled v pariškem muzeju.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 3. Spoznali smo cepiva in nekatere nalezljive bolezni. Kako se imenuje bolezen, ki jo povzroča strup 
bakterije Clostridium tetani?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

________________
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SKLOP 2

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

Mikroorganizmi, ki povzročajo okužbe, so bakterije, glive in virusi, ki jih poznamo tudi pod imenom 

________ mikrobi.

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  
polotoku Peloponez.

DRŽI. NE DRŽI.

Leta 1975 so ob majhnem otoku v Bahamskem otočju na površje spravili kamnit blok, ki bi lahko pričal  
o obstoju Atlantide na tem območju.

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. V začetku 19. stoletja je na obalah Južne Afrike živelo 4 milijone južnoafriških pingvinov,  
 danes pa se je njihovo število zmanjšalo za skoraj 95 odstotkov.

2. V velikanski glavi južnih lednih kitov so čeljusti, v katerih pa nimajo zob, temveč glavnikaste vosi.

3. Samci lisastih hijen so težji od samic in tehtajo do 80 kilogramov.

2. 3. Spomni se na veselošolski članek Toplo – hladno. Pomisli na sestavo hladilnika. Kako imenujemo 
prenosnik toplote, kamor potuje hladivo, potem ko zapusti kompresor?

 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.

Del gospodinjskega hladilnika je tudi kompresor, ki ga drugače imenujemo tudi ekspanzijski ventil.

DRŽI. NE DRŽI.

Če je po Celziju 100, je po Fahrenheitu 212 in po Kelvinu -273,15.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Strokovnjaki so v okviru programa Apollo razvili vesoljsko plovilo iz več modulov. 

________ in lunarni modul sta popeljala astronavte na ____ in se tam ločila.

3. 2. V okviru katerega programa Apollo je drugič poskusno in brez posadke poletela raketa Saturn V?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V programu Apollo 5.   c.     V programu Apollo 8. 

b.     V programu Apollo 6.   d.     V programu Apollo 3.
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3. 3. Kako še drugače pravimo znanstveni vedi astronomiji?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Astrofizika.                b.     Kozmologija.  c.     Planetologija.  d.     Zvezdoslovje.

3. 4. V ZDA in večinoma v zahodni Evropi vesoljskega popotnika imenujemo astronavt.  
Enakovreden francoski naziv je spationavt, ruski pa ...

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

____________

4. 1. Pomisli na veselošolsko temo o vulkanih. Tresoče vulkanske gore sprožajo zemeljske in snežne  
plazove. Ko se sneg pomeša z zemljo, nastane smrtonosen blatni tok, ki ga imenujemo ...

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Lahar.                 b.     Dajk.   c.     Atol.   d.     Fumarola.

4. 2. Katerega od naštetih vulkanov obdaja Tirensko morje?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Kilauea.                 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.

Pri plinijskem tipu vulkanskega izbruha si sledijo pogosti izbruhi, v katerih vulkani izmetavajo bloke kamnin, 
kepe lave in plin.

DRŽI. NE DRŽI.

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

DRŽI. NE DRŽI.

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

Giuseppe Tartini se je rodil v slovenskem mestu _________ in je veljal za virtuoza 

na violini.

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

Scherzo v italijanščini, iz katere poimenovanje izvira, pomeni »zbadljiv«.

DRŽI. NE DRŽI.

Orkestrsko uverturo V mesečini je Beethoven posvetil svoji učenki Giulietti.

DRŽI. NE DRŽI.
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SKLOP 5

SKLOP 6
 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški 

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

deutsche Bedeutung dazu.

astronomija  ____    _______________

lunin cikel  ____    _______________ 

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

 Write the translation of the following words.

astronomija  __________________    

lunin cikel  ___________    __________

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

a. 1                b.     2   c.     3          d.     4

5. 3. Med seboj smo primerjali orkestrske zasedbe v različnih časovnih obdobjih. V kateri orkestrski  
zasedbi nastopa mala flavta (pikolo)?

 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. Koliko oper je napisal Mozart?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 6

b. 22

c. 12

d. 2

6. 1. Veliko novega smo izvedeli o bombažu. Pred prodajo bombaža ocenijo kakovost vlaken v vsaki  
bali, in sicer tako, da iz vsake bale bombaža odvzamejo vzorce vlaken in jih analizirajo v skladu  
s standardi. Kako pravimo takemu postopku?

 Odgovor zapiši na črto.

__________  bombaža

6. 2. V Pilu smo brali članek o surikatah. Kako imenujemo skupino surikat?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. tolpa               b.     klan   c.     garda         d.     legija

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo #3špehbombe. Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

Mireille svojega očeta prvič sreča na vrtni zabavi v ___________ palači v Parizu.

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.


