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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.

Najstarejša znana upodobitev človekovega nabiranja medu je stenska poslikava iz Čebelje jame v Španiji.

DRŽI. NE DRŽI.

V običajni letini v Sloveniji pridelanega medu je tretjina škržatovega medu.

DRŽI. NE DRŽI.

1.2. Kaj čebelarji po sodobnem postopku točenja medu vrnejo v čebelji panj?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Mano.      c.     Matico.

b. Varojo.      d.     Satje.

1.3. Kateri datum je razglašen za svetovni dan čebel in drugih opraševalcev?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 21. maj.      c.     20. maj.

b. 20. junij.      d.     21. junij.

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.

Čebele iz voska gradijo celice  ___ t ________  oblike, ki jih uporabljajo  

za skladiščenje cvetnega prahu in meda.

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

Otok Oslo v glavnem mestu Norveške je imenovan tudi otok muzejev.

DRŽI. NE DRŽI.

Franki so Vikingom rekli Lachlannach, kar je pomenilo možje s severa.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Kako so se imenovale nordijske boginje usode?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Valkire.      c.     Odine.

b. Vanire.      d.     Vakire.

2.3. Vrhovni bog nordijske mitologije Odin je ukazoval viharjem in jezdil na svojem osmeronogem ... 
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
 

a. biku.      c.     zmaju.

b. konju.      d.     jelenu.

 

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

Ena od posebnosti baleta je, da so med gibanjem noge v kolkih obrnjene na noter, kar imenujemo en dehors.

DRŽI. NE DRŽI.

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

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. V drugi polovici 17. stol. je bila v Franciji ustanovljena Kraljeva akademija za ples. Kdo jo je ustanovil?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Ludvik XIV.     c.     Ludvik XII.

b. Ludvik XVI.     d.     Henrik II.

3.2. Kako pri baletu imenujemo obrate na eni nogi?
 Obkroži pravilni odgovor?

a. Pirouettes.      c.     Grand allegro.

b. En pointe.     d.     De la nuit.
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3.3. Veliko veš o veličastnem baletu. Dopolni poved. 
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Marius Petipa se je v zgodovino zapisal kot najpomembnejši  _________  vseh časov.

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. Pino in Pia Mlakar sta slovenski baletni ansambel postavila ob bok velikim evropskim baletnim hišam.

2. Mecen ruske umetnosti Sergej Djagilev je Rusiji predstavil pariški balet.

3. Na konicah prstov je prva zaplesala Marie Taglioni, najbolj slavna baletka iz obdobja romantike.

4.1. Učili smo se o lastnostih oceanov in morij. Kako še drugače z eno besedo pravimo plimovanju? 
 Odgovor zapiši na črto.

___________

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

Poleg največjega Atlantskega oceana obstajajo še štirje oceani.

DRŽI. NE DRŽI.

Invazivke imenujemo tiste organizme, ki jih je človek prenesel v novo okolje, v katerem prej niso živele.

DRŽI. NE DRŽI.

4.3. Kako imenujemo mikroskopsko majhne planktonske alge?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Invazivke.

b. Filoplankton.

c. Fitoplankton.

d. Zooplankton.

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

Soli, ki jih najdemo v morju, so tudi v pitni vodi.

DRŽI. NE DRŽI.

Jadransko morje je z Baltskim morjem povezano z Otrantskimi vrati.

DRŽI. NE DRŽI.

5.1. Veselošolci ste o gorništvu izvedeli veliko novega. Kako se imenuje ena od treh slovenskih gorskih 
skupin, katere najvišji vrh je Triglav?

 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.

V Nepalu je delovala slovenska šola za gorske vodnike. 

DRŽI. NE DRŽI.

Prvo zavarovano območje v Sloveniji je bila Logarska dolina.

DRŽI. NE DRŽI.

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

Knafelčeve  _________  si je zamislil kartograf in planinec Alojzij Knafelc.

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

Zahtevna pot je na zemljevidu narisana s pikčasto črto.

DRŽI. NE DRŽI.

Najdaljša obhodnica pri nas je Pot kurirjev in vezistov, ki je dolga več kot 1000 km.

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
 Kaj je iskal grški junak Jazon na poti s svojimi tovariši in z ladjo Argo?
 Odgovor napiši na črto.

______________

6.2. V Veseli šoli smo pokukali v vesolje in spoznali osnove astronomije. Barve zvezd kažejo na to,  
kolikšna je njihova zunanja temperatura. Zvezde katere barve imajo najvišjo temperaturo?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Rdeče.             b.     Rumene.   c.     Modre.    d.     Oranžne.

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

Z dvogledom po značilni rdečkasti barvi prepoznamo planet _________.

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.

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

 Write the translation of the following words.

Pošast:  a   _______ 

Mitologija:   _ y _______

 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški 
pomen. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.

 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 
deutsche Bedeutung dazu.

Pošast:  das   _________

Mitologija:  die   _ y ________


