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šolsko tekmovanje v znanju vesele šole – 9. razred 

ime in priimek 

osnovna šola 

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

Prvi zapisi o udomačevanju in gojenju čebel v umetnih lončenih panjih segajo v čas  
starega Egipta pred skoraj 4500 leti.

DRŽI. NE DRŽI.

Prvič smo svetovni dan čebel in drugih opraševalcev praznovali 20. maja 2016.

DRŽI. NE DRŽI.

1.2. Anton Janša se je v zgodovino zapisal z dvema knjigama, ki sta prinesli znanje o čebelarstvu  
po svetu. Kateri dve knjigi sta to bili? Obkroži črko pred DVEMA pravilnima odgovoroma.

a. Popolni nauk o čebelarstvu.    c.     Kranjska sivka in gorenjski panj.

b. Razprava o rojenju čebel.    d.     Pogovor o čebelnih rojih.

1.3. Kako je ime duhovniku, ki je pomemben za čebelarsko zgodovino na Dolenjskem?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Anton Janša.     c.     Janez Vajkad Valvasor.

b. Emil Ravenegg Rotschütz.    d.     Peter Pavel Glavar.

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.

Poznamo tri glavne načine opraševanja, in sicer opraševanje s pomočjo vetra, vode in živali. 

Opraševanje s pomočjo živali 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.

Datum 8. junij 893 velja za začetek vikinške dobe.

DRŽI. NE DRŽI.

Slovani so Vikingom rekli Rusi, kar je pomenilo dečki z vesli, veslači.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Kako se imenuje otočje, na katerem je bil samostan Lindisfarne?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Komori.      c.     Baleari.

b. Svalbard.     d.     Hebridi.

2.3. Kaj pomeni staronordijska beseda run?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Misel.      c.     Pripoved.

b. Beseda.      d.     Črka.

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

Marie Taglioni je bila prva plesalka, ki si je skrajšala krinolino nad gležnje in pokazala tehniko nog in stopal.

DRŽI. NE DRŽI.

Na Académie Royale de Danse so uvedli besedišče, ki ga pri baletu uporabljamo še danes.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Po katerem baletnem pedagogu ali pedagoginji se imenuje tudi plesna tehnika?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Po Agrippini Veganovi.    c.     Po Vasiliju Medvedevu.

b. Po Mariusu Petipaju.    d.     Po Sergeju Djagilevu.

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

a. En croix.      c.     En dehors.

b. En pointe.     d.     Pas de deux.
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3.3. O veličastnem baletu veš veliko. Dopolni poved spodaj.
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

V vlogi umirajočega laboda je blestela  ___ _______, danes znana kot ena

največjih balerin 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. Marius Petipa je dobil zamisel, da bi ruski balet predstavil v Parizu, nastala je baletna skupina  
 Les Ballets Russes.

2. Ruski balet je močno zaznamoval Charles Louis Didelot.

3. V baletni predstavi plesalci z gibi pripovedujejo zgodbo v prizorih, imenovanih scenes d’action.

4.1. Veliko novega smo izvedeli o oceanih in morjih. Kako imenujemo stanje zmanjšane vsebnosti 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.

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

DRŽI. NE DRŽI.

Modra plima je cvetenje morja, ki se pojavi, ko se namnoži živalski plankton.

DRŽI. NE DRŽI.

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

_________ _____  povezujejo Jadransko morje s Sredozemskim.

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

Rdeča plima je pojav, pri katerem gre za močno namnožen rastlinski plankton vrste morska iskrnica. 

DRŽI. NE DRŽI.

Najmanj 70 % našega planeta pokrivajo morja.

DRŽI. NE DRŽI.

5.1. Veselošolci ste o gorništvu pri nas izvedeli veliko novega. Naštej vse tri gorske skupine,  
ki sestavljajo visokogorje Slovenije.

 Odgovor zapiši na črte.

______________ 

______________

______________
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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 Pohorje.

DRŽI. NE DRŽI.

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in letos praznuje 60-letnico obstoja. 

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.

Revija  _________ _______  izhaja že 125 let in je tako 

najstarejša slovenska revija z neprekinjenim izhajanjem. 

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

Rdeč krog z zeleno piko označuje Pot kurirjev in vezistov NOV Slovenije.

DRŽI. NE DRŽI.

Čez Slovenijo potekajo evropske poti E6, E7 in kratek odsek E12.

DRŽI. NE DRŽI.

6.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda.
 Na kakšno šolo se je na koncu vpisal glavni junak iz knjige?
 Na črto zapiši manjkajočo besedo.

V  __________  šolo Velike Poljane.

6.2. 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  ________.

6.3. O astronomskih opazovanjih smo izvedeli veliko novega. Dopolni poved spodaj.
 Na črte zapiši manjkajoče besede.

Najsvetlejši umetni satelit na nebu 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.

Hrošč:  a   ______

Čebelar:  a   _________

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

 Schreib zu jedem slowenischen Wort die 
deutsche Bedeutung dazu.

Hrošč:  der   _____ 

Čebelar:  der   _____________


