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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 jame Cuevas de la Arana v Španiji.

DRŽI. NE DRŽI.

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

DRŽI. NE DRŽI.

1.2. Do katere temperature lahko segrevamo med, da dobimo tekočo obliko in pri tem ohranimo  
biološko vrednost encimov, vitaminov?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Do 40 °C.     c.     Do 20 °C.

b. Do 50 °C.     d.     Do 60 °C.

1.3. Maja praznujemo svetovni dan čebel in drugih opraševalcev. Katerega leta smo ga praznovali prvič?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 2017.      c.     1998.

b. 2018.      d.     1986.

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.

Za točenje medu so v preteklosti prevladovala ročna  ______, danes pa so vse bolj 

v uporabi tista z električnim pogonom in celo z avtomatskim krmiljenjem.

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

Datum 8. junij 893 velja za začetek vikinške dobe.

DRŽI. NE DRŽI.

Irci so Vikingom rekli Lachlannach.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. »Treba je oditi ob pravem času, ne biti večno gost na istem mestu.« To je eno od življenjskih pravil  
vikinškega plemiča ...

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Erikssona.     c.     Kniggeja.

b. Herjufssona.     d.     Sinjezlobca.

2.3. Kako se imenuje znamenito Thorovo kladivo?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Tryggvasson.     c.     Drakar.

b. Kerling.      d.     Mjölnir.

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

Prve poklicne baletne plesalke so se pojavile v baroku.

DRŽI. NE DRŽI.

Thoinot Arbeau je najbolj znan plesni teoretik, ki je napisal delo Ochóstographie.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Romantični balet se je zaradi kostumov imenoval tudi ... Dopolni poved.
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. rdeči balet.     c.     beli balet.

b. veličastni balet.     d.     vilinski balet.

3.2. Kako pri baletu imenujemo ples v paru?
 Obkroži pravilni odgovor.

a. En croix.      c.     Pirouettes.

b. En pointe.     d.     Pas de deux.
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3.3. Veliko veš o veličastnem baletu. Dopolni poved. 
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Koreografijo Mariusa Petipaja je v mnogih baletih glasbeno nadgradil skladatelj 

Peter Iljič  _________.

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. Pri baletu za poimenovanje baletnih korakov in elementov uporabljamo italijansko terminologijo.

2. Ruska baletna šola velja za eno najboljših na svetu.

3. Balet je nastal v Italiji, ki je bila v obdobju renesanse središče kulture in umetnosti.

4.1. Veliko novega smo izvedeli o oceanih in morjih. Kako se imenuje najgloblji del oceanov? 
 Odgovor zapiši na črto.

___________  jarek

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

Toplejša voda ima manjšo gostoto od hladnejše.

DRŽI. NE DRŽI.

Valovanju vode z drugo besedo rečemo bibavica.

DRŽI. NE DRŽI.

4.3. Izvedeli smo veliko zanimivosti o morjih in oceanih. Dopolni poved. 
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Več kot 90 % morske vode ima _______ med 34 in 36 PSU.

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

Sredozemsko morje je z Atlantskim oceanom povezano z Gibraltarsko ožino.

DRŽI. NE DRŽI.

Hipoksija pomeni zmanjšano vsebnost kisika.

DRŽI. NE DRŽI.

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

 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.

Dolina sedmerih jezer je ledeniška alpska dolina med Bovcem in Tolminom.

DRŽI. NE DRŽI.

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in letos praznuje 40-letnico obstoja. 

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.

Za označevanje gorskih poti skrbijo  __________, združeni v okviru 
Komisije za planinske poti.

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

Najdaljša obhodnica pri nas je Slovenska planinska pot (SPP), ki je dolga več kot 1000 km.

DRŽI. NE DRŽI.

Rdeč krog z rumeno piko označuje Evropsko pešpot.

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda.
 Kje sta se najraje zadrževala dedek in Toto?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V delavnici.     c.     V kleti.

b. V garaži.      d.     Na dvorišču.

6.2. V Veseli šoli smo pokukali v vesolje in spoznali osnove astronomije. Na nebu se orientiramo  
po ozvezdjih. Astronomi so jih natančno določili … Dopolni poved.

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 77.       c.     34.

b. 108.       d.     88.

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

Z malo večjim teleskopom lahko opaziš veliko rdečo pego, ki je nekakšen stalni orkan 

na planetu ________.

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.

Jablana:  an   _____ ____

Netopir:  a   ___

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

 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 
deutsche Bedeutung dazu.

Jablana:  der   _________

Netopir:  die   __________


