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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 kitajski juan je CNY.

2. Otok Man in otoka Jersey in Guernsey spadajo pod britansko krono in so del Združenega kraljestva  
 Velike Britanije in Severne Irske.

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

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, ki je opisana v knjigi Faraonov sen novinarja Philipa Vandenburga, naj bi bile grobnice  
idealno gojišče za smrtonosne bakterije.

DRŽI. NE DRŽI.

Tutankamonova mumija je na ogled v muzeju v New Yorku.

DRŽI. NE DRŽI.

1. 3. Spoznali smo cepiva in nekatere nalezljive bolezni. Kako se imenuje virusna bolezen, ki napade  
živčni sistem in povzroča ohromitev rok in nog in trajno invalidnost?

 Odgovor zapiši na črto.

____________________
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DOKAŽI ZNANJE!

9. razred

PODPIS OCENJEVALCA
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SKLOP 2

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

Za zdravljenje virusne okužbe ni zdravila, posledice okužbe pa lahko blažimo. Tako zdravljenje 

se imenuje ____________ zdravljenje.

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.

Santorini danes sestavljata dva otoka,Therasia in Kallista, ki obkrožata laguno, široko 10 km in globoko 300 m.

DRŽI. NE DRŽI.

Platon je pisal o Atlantidi kot o velikem kraljestvu v zatonu. Njeni prebivalci so bili podkupljivi in naj bi si zato  
zaslužili strašno usodo.

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 25 odstotkov.

2. Južni ledni kiti so uvrščeni na seznam ogroženih vrst in lov nanje je prepovedan že od leta 1949.

3. Samice lisastih hijen so težje od samcev in tehtajo več kot 80 kilogramov.

2. 3. Veliko smo izvedeli o izumih in velikem izumitelju. Kako imenujemo najbolj glasen del hladilnika,  
ki sesa in stiska hladivo na višji tlak in temperaturo?

 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 vodo zmešamo s soljo, dobimo raztopino, ki ima ledišče pri višji temperaturi.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Raketa Saturn V je 16. julija 1969 poletela proti Luni. Vzlet je potekal 

iz  ___________ g _ vesoljskega centra Cape Canaveral 

v Ameriški zvezni državi  _______.

3. 2. S katerim programom Apollo povezujemo ime Gus Grissom?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. S programom Apollo 17.   c.     S programom Apollo 11.

b. S programom Apollo 1.   d.     S programom Apollo 4.
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3. 3. Zvezdoslovje je znanstvena veda. Kako ji pravimo še drugače?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

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

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

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

_____________

4. 1. V tropskih morjih so se na pobočjih vulkanov pod morjem naselile kolonije koral. Notranji del  
vulkana se včasih sesede, ostane pa koralni otok, ki ga imenujemo tudi ...

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

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

4. 2. Stromboli, ki velja za enega najbolj aktivnih evropskih vulkanov, je del ...
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Havajev.   b.     Balearskih otokov. c.     Belih otokov.  d.     Eolskih otokov.

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

Otočje je skupina otokov enake geološke zgradbe ali nastanka. Z drugo besedo otočje imenujemo tudi 
arhipelag.

DRŽI. NE DRŽI.

Po lestvici VOE razvrščamo vulkane glede na velikost in moč. Lestvica ima razpon od 1 do 10.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Melodijo 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.

Izvajalska oznaka scherzando v italijanščini, iz katere poimenovanje izvira, pomeni »zbadljivo«. 

DRŽI. NE DRŽI.

Oratorij V mesečini je Beethoven posvetil svoji učenki Giulietti.

DRŽI. NE DRŽI.
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SKLOP 6
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom.
 Vervollständige den Satz. Umrunde die 

richtige Antwort.

Die Krankheit, die infizierte Mücken übertragen,

heißt  _______________. 

a. die Leberentzündung 

b. die Hepatitis A

c. die rote Grippe

d. die Gelbfieber

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

 Complete the sentence.  Circle the correct 
answer.

Illness transmitted by infected mosquitoes 

is called  ______________. 

a. diarrhoea

b. hepatitis A

c. red flu

d. yellow fever

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

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

5. 3. Med seboj smo primerjali orkestrske zasedbe v različnih časovnih obdobjih. V kateri orkestrski  
zasedbi nastopa 12 violin?

 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 simfonij je napisal Mozart?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Vsaj 50.

b. Vsaj 20.

c. Vsaj 5.

d. Vsaj 100.

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

Za izdelavo toksina, ki uniči bombaževčevo uš, so v DNK bombaževca vgradili 

gen  _________  Bacillus thurigiensis (Bt).

6. 2. V Pilu smo brali članek o surikatah. Kolikšna je življenjska doba surikat v divjini?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 2–4 leta   b.     6–7 let  c.     10–12 let  d.     13–14 let

6. 3. Pri Veseli šoli smo brali knjigo #3špehbombe. Philippe Dumont je notar in rotarijec. Kdo je rotarijec? 
Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

Član kluba _________

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.


