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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih. Katero od naštetih teles v Osončju  
je plinast planet in nima površja?  

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Venera.      c.     Jupiter.

b. Mars.      d.     Pluton.

1.2. Planete v našem Osončju delimo na notranje in zunanje. Notranji planeti so Merkur, Venera, Mars in …
 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

____________

1.3. Še malo pomisli na veselošolski članek o astronomiji.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Evropa je ena od štirih največjih Jupitrovih lun.

DRŽI. NE DRŽI.

Utrinki so ledene gmote, ki se v bližini Sonca segrejejo in dobijo svetleč rep.

DRŽI. NE DRŽI.

VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.

državno tekmovanje  
v znanju vesele šole

4. razred SEM NALEPI KODO
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1.4. Zemljin edini naravni satelit je ...
 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

__________

2.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
 Kako je Kaj prebral zapis na zemljevidu »MUSCHIBG«?
 Odgovor napiši na črti.

______   ____

2.2. Ena od veselošolskih tem je govorila o veličastnem baletu.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Pas de deux pomeni ples za dva.

DRŽI. NE DRŽI.

Izraz balet izvira iz francoske besede ballo, ki pomeni ples.

DRŽI. NE DRŽI.

2.3. V Pilu si bral žalostno zgodbo o ptiču, ki je postal simbol izumrtja vrst. Na katerem otoku je živel dodo?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Na Majorki.      c.     Na Filipinih. 

b. Na Zanzibarju.     d.     Na Mavriciju.

2.4. Decembra smo v Pilovi rubriki Tačke brali zgodbo o Davidovem jelenu. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Davidovega jelena so k sreči ohranili v živalskih vrtovih v Franciji in Nemčiji, ko je v naravi že izumrl.

DRŽI. NE DRŽI.

Davidov jelen danes prosto v naravi živi na Kitajskem, a še vedno ostaja na seznamu izumrlih vrst.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o dragocenih bitjih – čebelah. Dopolni spodnjo poved. 
 Na črtice napiši manjkajočo besedo.

Cvetni prah ali  _____  je za čebele bogat vir beljakovin in je poleg medu in vode  
njihova glavna hrana.

3.2. Kateri člani čebelje družine so v panju zadolženi za izdelavo voska?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Medonosne čebele.

b. Neplodne delavke.

c. Troti.

d. Matica.



3

8

10

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 3

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 3

SKLOP 4

    / 3

/

3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih otočja Galapagos.  
Kaj po špansko pomeni beseda galapago?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Želva.      c.     Vulkan. 

b. Otočje.      d.     Žival.

3.4. Spodaj so trditve iz Pilove rubrike Tačke. Ena trditev NE drži.
 Prečrtaj trditev, ki NE DRŽI.

1. Sužnji in reveži so streljali golobe selce za hrano.

2. Znanstveniki so potrdili, da je bil dodo vrsta pritlikavega noja. 

3.  Kot navajajo znanstveni viri, naj bi zadnji tasmanski tiger po imenu Benjamin poginil  
v živalskem vrtu na Tasmaniji.

4.1. V Veseli šoli smo izvedeli veliko zanimivosti o slovenskem gorništvu. Kateri je najvišji vrh  
posamezne gorske skupine? Pravilno poveži. Številke pred vrhovi pravilno vpiši v okvirčke  
pred gorskimi skupinami.

1. Grintovec        Julijske Alpe

2. Stol          Karavanke

3. Triglav         Kamniško-Savinjske Alpe

4.2. Kje je slovenski planinski muzej? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Kranjski Gori.     c.     V Mozirju. 

b. V Mojstrani.     d.     Na Planini pri Sevnici. 

4.3. V filmčku pri učni poti o slovenskem gorništvu si si ogledal, kako poteka delo markacistov.  
Katera pot je bila prva označena s Knafelčevo markacijo?

 Odgovor zapiši na črtice.

Prva pot, označena s Knafelčevo markacijo, je bila pot na  _ r_____. 

4.4. V Veseli šoli smo podrobneje spoznali obdobje neustrašnih Vikingov. Spodaj so poimenovanja  
in pojmi, ki si jih spoznal v temi o Vikingih.

 Sorodne pojme poveži med seboj, številke smiselno vpiši v okvirčke. Ena številka je odveč.

1. Lindisfarne        bojna ladja

2. drakar         veliki ep

3. Oslo         samostan

4. Saga o Grenlandiji

5.1. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega. Koliko v višino meri gora Mauna Kea na Havajih,  
če ji merimo višino z baze, ki je pod gladino morja?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Nekoliko nad 10.000 m.    c.     Nekoliko pod 7000 m.

b. Nekoliko nad 13.000 m.    d.     Nekoliko pod 9000 m.
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5.2. Še malo pomisli na temo o oceanih in morjih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Cvetenje fitoplanktona se pojavi le v sladkih vodah, cvetenje zooplanktona pa v slanih.

DRŽI. NE DRŽI.

Poleg največjega Tihega oceana obstaja še pet oceanov.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o napol črtasti zebri, ki je bila uradno razglašena za izumrlo leta 1900.  
Kako se je ta podvrsta zebre imenovala? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Kraga.   b.     Kvaga.  c.     Kaura.  d.     Kumna.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih. Kako je bilo ime ameriški  
pilotki, ki je poskušala leta 1937 postati prva ženska, ki je poletela okoli sveta?   
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Anne Frank.

b. Electra Earhart.

c. Ivana Orleanska. 

d. Amelia Earhart.

6.1. V Veseli šoli smo spoznali zgodbe nekaterih najpomembnejših epov človeške zgodovine.  
S katerim epom povezujemo ime Engidu? Odgovor zapiši na črto.

___________________

6.2. Še malo pomisli na epiko starega veka.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Beseda epos pomeni pesem.

DRŽI. NE DRŽI.

Civilizaciji starih Grkov rečemo tudi antika.

DRŽI. NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Iliadi. Med udeležence slavja boginja prepira vrže jabolko spora, zanj pa se  
potegujejo tri boginje: Atena, Afrodita in … Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Erida.   b.     Hera.  c.     Venera.  d.     Helena.

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. Dopolni manjkajoče črke. 
 Write the translation of the following words.  

Fill in the blank spaces. 

astronom:  an   _ s _ r __ o ___

zakon:  __ w

 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški
 pomen. Dopolni manjkajoče črke. 
 Schreib zu jedem slowenischen Wort die
 deutsche Bedeutung dazu.

astronom:  der   _ s ___ n __

zakon:  das   __ s _ tz


