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1.1. V Pilu smo brali članek o marljivih čebelah.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Čebele so žuželke, ki jih uvrščamo v red enodnevnic.

DRŽI. NE DRŽI.

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin.

DRŽI. NE DRŽI.

1.2. Poznamo tri glavne načine opraševanja. Kako imenujemo opraševanje s pomočjo živali?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Hidrofilija.     c.     Anemogamija.

b. Zoogamija.     d.     Hidrogamija.

1.3. Kako imenujemo nevarno zajedavsko pršico, ki se prisesa na odraslo čebelo in črpa njene zaloge?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Varoja.      c.     Veraja.

b. Veroja.      d.     Trot.

VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.
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1.4. O čebelah smo izvedeli veliko novega.
 Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Medonosna  _______, imenovana tudi navadna robinija, prinaša skoraj tretjino 
pridelanega medu v Sloveniji.

2.1. V Veseli šoli smo brali o neustrašnih Vikingih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Za začetek vikinške dobe velja dan napada na samostan Lindisfarne.

DRŽI. NE DRŽI.

Franki so Vikingom rekli Normani, kar je pomenilo možje jesenovih dreves.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Kako se imenuje vikinška bojna ladja?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Drvar.      c.     Deblak.

b. Drakar.      d.     Dron.

2.3. Česa NI bilo na vikinških ladjah?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
 

a. Premca.      c.     Jambora.

b. Kabin.      d.     Krmila.

2.4. V Veseli šoli smo izvedeli veliko novega o baletu.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Balet je nastal v Franciji. 

DRŽI. NE DRŽI.

Najbolj znan baletni kostum je tutu.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Kako se imenuje prvi slovenski balet, izveden leta 1912?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Palček.      c.     Možiček.

b. Mošnjiček.     d.     Hrestač.

3.2. V Sloveniji delujeta dva državna baletna ansambla. To sta konservatorija v ... 
 Obkroži DVA pravilna odgovora.

a. Ljubljani.     c.     Celju.

b. Novi Gorici.     d.     Mariboru.
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3.3. O veličastnem baletu veš veliko. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Ludvik XIV. je vzdevek  ______  kralj dobil po vlogi iz baleta Balet noči.

3.4. Spodaj so tri trditve. Dve trditvi iz veselošolske teme o baletu sta pravilni. Ena trditev NE drži.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Pianist, ki spremlja baletno uro, se imenuje baletni kostumograf. 

2. Baletne dvorane so opremljene z ogledali, da lahko plesalci preverjajo svojo držo in pozicije.

3. Na konicah prstov je prva zaplesala Marie Taglioni.

4.1. Učili smo se o lastnostih oceanov in morij. Kako imenujemo pojav, ko gladina morja upade? 
 Odgovor zapiši na črtice.

_____

4.2. Pomanjkanje katerega dejavnika povzroča, da v večjih globinah ni rastlin?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Pomanjkanje tlaka.

b. Pomanjkanje valovanja.

c.     Pomanjkanje svetlobe.

d.     Pomanjkanje slanosti.

4.3. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Rastlinski plankton strokovno imenujemo fotoplankton.

DRŽI. NE DRŽI.

Valovanje morske gladine povzroča veter.

DRŽI. NE DRŽI.

4.4. V katerem oceanu je največje območje odpadkov? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Atlantiku.     c.     V Tihem oceanu.

b. V Južnem oceanu.     d.     V Indijskem oceanu.

5.1. Veselošolci ste o gorništvu izvedeli veliko novega. Koliko gorskih skupin sestavlja visokogorje  
v Sloveniji?

 Odgovor zapiši na črto.

 _________
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5.2. Med Slovenci je gorništvo zelo priljubljena dejavnost.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Zlati klin je najuglednejše priznanje za alpinizem.

DRŽI. NE DRŽI.

Gora je višja od griča, najnižji pa je hrib.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Veseli šoli smo izvedeli, da se je treba za izlet v hribe dobro pripraviti. Dopolni poved spodaj.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Najpomembnejši pogoj za varen obisk gora je primerna  _ i _____  pripravljenost  
oziroma kondicija.

5.4. Še malo pomisli na slovensko gorništvo.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Zelo zahtevna pot je na zemljevidu narisana s črtkasto črto.

DRŽI. NE DRŽI.

Danes imamo pri nas 179 planinskih koč, domov, zavetišč in bivakov. 

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
 Kdo je bil grški junak, ki je s svojimi tovariši in ladjo Argo iskal zlato runo?
 Odgovor napiši na črto.

_________

6.2. V Veseli šoli smo pokukali v vesolje in spoznali osnove astronomije. Kolikšen kot je med tvojima  
rokama, če ju iztegneš? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 90 stopinj.            b.     180 stopinj.  c.     360 stopinj.     d.     45 stopinj.

6.3. O astronomskih opazovanjih smo izvedeli veliko novega. Dopolni poved spodaj.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

V naših očeh sta dve vrsti čutnic, to so paličice in  _____.

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.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred
 pravilnim odgovorom.
 Answer the question. Circle the correct answer.

 Kakšen je angleški prevod besede »VELIKAN«
 What is the English word for »VELIKAN«?

a. A story.

b. A giant.

c. A monster.

d. A religion.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred
 pravilnim odgovorom.
 Beantworte die Frage. Kreise den Buchstaben 

vor der richtigen  Antwort ein.

 Kakšen je nemški prevod besede »VELIKAN«? 
 Wie heißt »VELIKAN« auf Deutsch?

a. Das Ungeheuer.

b. Die Ordnung.

c. Das Chaos.

d. Der Riese.


