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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 kožekrilcev.

DRŽI. NE DRŽI.

Rojenje čebel pomeni združevanje čebeljih družin.

DRŽI. NE DRŽI.

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

a. Hidrofilija.      c.     Anemogamija.

b. Zoogamija.      d.     Hidrogamija.

1.3. Med velja za lahko prebavljivo živilo. Katere sestavine prevladujejo v medu?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Beljakovine.     c.     Ogljikovi hidrati.

b. Vitamini.      d.     Voda.

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.

Tudi čebele imajo škodljivce in zajedavce. Med najnevarnejše spada zajedavska 

pršica  ______.

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 grad Lindisfarne.

DRŽI. NE DRŽI.

Franki so Vikingom rekli Lachlannach.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Kaj je Bigdøy?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Praznik.      c.     Otok.

b. Muzej.      d.     Polotok.

2.3. Kako imenujemo prednji del ladje, ki so ga Vikingi navadno okrasili z zmajevo glavo?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Jambor.      c.     Drakar.

b. Kerling.      d.     Premec.

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

Izraz balet izvira iz italijanske besede ballo, ki pomeni gibanje nog. 

DRŽI. NE DRŽI.

Plemiška družina di Medici iz Rima je bila velika pokroviteljica umetnosti. 

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. V katerem umetniškem obdobju je bil poudarek umetniškega ustvarjanja na preprostem človeku  
in strahu pred nadnaravnimi bitji?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V romantiki.     c.     V renesansi.

b. V baroku.     d.     V klasicizmu.

3.2. Kako imenujemo osebo, ki sodeluje na baletnih vajah in spremlja plesalce s priredbo orkestrske glasbe?
 Obkroži pravilni odgovor.
 

a. Notator.      c.     Korepetitor.

b. Koreograf.     d.     Rekviziter.
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3.3. O veličastnem baletu veš veliko. Dopolni poved.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Balet se je rodil v  _______, ki je bila v obdobju renesanse središče kulture in umetnosti.

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. Baletne dvorane so opremljene s posebnim podom, ki učencem omogoča mehko pristajanje  
 pri doskokih.

2. Marie Taglioni je prva zaplesala na konicah prstov.

3. Pianist, ki spremlja baletno uro, se imenuje baletni koreograf. 

4.1. Učili smo se o lastnostih oceanov in morij. Kako imenujemo pojav narasle gladine morja? 
 Odgovor zapiši na črto.

 _________

4.2. Koliko odstotkov vse vode na svetu je v oceanih in morjih? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Okoli 53 %.

b. Okoli 79 %.

c. Okoli 97 %.

d. Okoli 60 %.

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

Cvetenje fitoplanktona se pojavi le v slanih vodah in se lahko konča v nekaj dneh ali pa traja več tednov.

DRŽI. NE DRŽI.

Poleg največjega Tihega oceana obstajajo še štirje oceani.

DRŽI. NE DRŽI.

4.4. Morska voda je raztopina različnih soli, med katerimi prevladuje ... Dopolni poved. 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. magnezijev klorid.

b. natrijev sulfid.

c. natrijev klorid.

d. magnezijev sulfid.

5.1. Veselošolci ste o gorništvu pri nas izvedeli veliko novega. Kako se imenuje najvišja in najobsežnejša 
gorska skupina 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.

Slovenski alpinisti so do sedaj prejeli 9 zlatih cepinov.

DRŽI. NE DRŽI.

Šerpe so nosači iz Nepala, ki sodelujejo pri odpravah v Himalajo.

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 fizična pripravljenost 

oziroma  _____ c ___.

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 smernih tablah označena s praznim trikotnikom.

DRŽI. NE DRŽI.

Danes imamo pri nas 197 planinskih koč, domov, zavetišč in bivakov. 

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
 Grški junak Jazon je s čudežnim napojem premagal zmaja in prišel do zlatega runa. Čudežni napoj  

je zvarilo Jazonovo dekle. Kako ji je bilo ime?
 Odgovor napiši na črto.

___________

6.2. V Veseli šoli smo pokukali v vesolje in spoznali osnove astronomije. Kako še drugače imenujemo utrinke?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Meteorji.  b.     Kometi.  c.     Sateliti.   d.     Zvezde.

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  ________  in čepki.

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 »VEROVANJE«
 What is the English word for »VEROVANJE«?

a. A religion.

b. A residence.

c. A conquest.

d. A story.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred 
pravilnim odgovorom.

 Beantworte die Frage. Kreise den Buchstaben 
vor der richtigen Antwort ein.

 Kakšen je nemški prevod besede 
»VEROVANJE«? 

 Wie heißt »VEROVANJE« auf Deutsch?

a. Die Götter.

b. Der Glaube.

c. Das Ungeheuer.

d. Die Wohnstätte.


