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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.

Najstarejši fizični ostanki čebelarjenja so bili odkriti na severozahodu današnjega Egipta na najdišču Tel Rehov.

DRŽI. NE DRŽI.

Prvič smo svetovni dan čebel in drugih opraševalcev praznovali 20. maja 2018.

DRŽI. NE DRŽI.

1.2. Kdo je avtor knjige Popolni nauk o čebelarstvu?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Peter Pavel Glavar.     c.     Janez Vajkad Valvasor.

b. Emil Ravenegg Rotschütz.    d.     Anton Janša.

1.3. Kateri izraz še uporabljamo, ko govorimo o opraševanju na splošno?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Anemogamija.     c.     Polinacija.

b. Hidrofilija.     d.     Hidrogamija.

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.

Opraševanje s pomočjo živali je poseben primer sožitja, ko rastlina spodbudi žival, da pride v njeno bližino 

po nektar. Sožitje z drugim izrazom imenujemo tudi  ________.

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

Polotok, imenovan otok muzejev, je v glavnem mestu Norveške Bigdøy .

DRŽI. NE DRŽI.

Slovani so Vikingom rekli Rusi, kar je pomenilo možje s severa.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Kdo je bil prvi normanski kralj Anglije?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Bjørn Sinjezobec.     c.     Viljem Osvajalec.

b. Harald Sivoplaščar.    d.     Sigurd Kačjeoki.

2.3. Kateri sadež je zaslužen za prvo poimenovanje ameriške celine? Imena se je domislil Leif Eriksson.
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Vanilja.      c.     Brusnice.

b. Grozdje.      d.     Arašidi.

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

Ludvik XIV. je pri štirinajstih letih plesal vlogo boga sonca v predstavi Balet noči.

DRŽI. NE DRŽI.

Domenico di Piacenza je najbolj znan plesni teoretik, ki je napisal delo Ochóstographie.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Kdo je bil ustanovitelj Académie Royale de Danse?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Carlo Blasis.     c.     Ludvik XIV.

b. Marie Camargo.     d.     Enrico Cechetti.

3.2. Kako imenujemo gibanje v baletu, pri katerem so noge v kolkih obrnjene na ven?
 Obkroži pravilni odgovor.

a. En dehors.     c.     De danse.

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

Pino in Pia  ______  sta po koncu druge svetovne vojne prevzela vodstvo  
ljubljanskega baleta.

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. Po baletni pedagoginji Ani Pavlovi se imenuje tudi plesna tehnika.

2. Prvi romantični balet je La Sylphide.

3. Marie Taglioni je najbolj slavna baletka iz obdobja romantike. Prva je zaplesala na konicah prstov.

4.1. Učili smo se o lastnostih oceanov in morij. Kako imenujemo stanje brez kisika? 
 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.

Rdeča plima je cvetenje morja, ki se pojavi, ko se namnoži fitoplankton.

DRŽI. NE DRŽI.

Podatek 38,5 PSU nam pove, da je v 1 kg morske vode 38,5 dag soli.

DRŽI. NE DRŽI.

4.3. Izvedeli smo veliko zanimivosti o morjih in oceanih. Dopolni poved. 
 Na črtice zapiši manjkajoči besedi.

____________ o ____  povezuje

Sredozemsko morje z Atlantskim oceanom.

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

Najgloblji del oceanov je Marijanski jarek v Atlantskem oceanu.

DRŽI. NE DRŽI.

Svetovni dan oceanov je 8. junij.

DRŽI. NE DRŽI.

5.1. Veselošolci ste o gorništvu izvedeli veliko novega. Kako se imenuje ena od treh slovenskih gorskih 
skupin, katere najvišja gora je Grintovec?

 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.

Zahodno predalpsko hribovje obsega Idrijsko-Cerkljansko hribovje, Škofjeloško hribovje  
in Polhograjsko hribovje.

DRŽI. NE DRŽI.

Prvo zavarovano območje v Sloveniji je bila Dolina Triglavskih jezer. 

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Veseli šoli smo izvedeli, da je v 19. stoletju potekala prava tekma za slovenske gore.
 Dopolni poved spodaj.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Prva slovenska planinska koča je bila slovesno odprta l. 1894. To je bila  ________  koča 

na planini za Liscem pod Črno prstjo.

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

Zelen krog z rumeno piko označuje evropsko pešpot.

DRŽI. NE DRŽI.

Štirje možje so 26. avgusta 1778 prvi stopili na vrh Triglava.

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda.
 V kateri državi se odvija zgodba o dečku, ki je sovražil šolo?
 Odgovor zapiši na črto.

V __________

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

Z dvogledom po značilni rdečkasti barvi prepoznamo planet  ______.

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

Umetni sateliti imajo različne namene, največ pa je  __________. Kar 1500 jih je.

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.

Kolibri:  a   _______   bird  

Sožitje:  ___ x __ t ____

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

 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 
deutsche Bedeutung dazu.

Kolibri:  der   _______

Sožitje:  das   _____ m ___ s ___


