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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih. Katerega od naštetih planetov  
brez teleskopa ne bomo videli? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Venere.      c.     Merkurja. 

b. Saturna.      d.     Neptuna. 

1.2. Kako še drugače imenujemo daljnogled, ki ima za objektiv zbiralno lečo?
 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.

Proksima Kentavra je ena od štirih največjih Jupitrovih lun.

DRŽI. NE DRŽI.

Kometi 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

5. razred SEM NALEPI KODO
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1.4. Najbolj znan meteorski roj so Perzeidi in se pojavijo sredi avgusta. Vsi izvirajo iz ozvezdja ...
 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

____________

2.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
 Kako se je imenovala ladja, s katero je grški junak Jazon prepotoval dolgo pot?
 Odgovor napiši na črto.

____________

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

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

DRŽI. NE DRŽI.

Pas de deux je vaja, ki se izvaja z nogami naprej, vstran, nazaj in spet vstran.

DRŽI. NE DRŽI.

2.3. V Pilu si bral žalostno zgodbo o ptiču, ki je postal simbol izumrtja vrst. Dodo je živel na otoku Mavricij,  
ki so ga leta 1598 osvojili ...

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Holandci.     c.     Francozi.

b. Angleži.      d.     Turki.

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.

V ljubljanskem ZOO kot tudi v mnogih drugih živalskih vrtovih še vedno poteka program vzreje  
Davidovih jelenov. 

DRŽI. NE DRŽI.

Ker vsi Davidovi jeleni v naravi prihajajo iz istega vira, se med njimi pojavljajo hujše genetske težave.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o dragocenih bitjih – čebelah. V spodnji povedi manjka ime države.  
Pravilno dopolni poved. Na črto napiši manjkajočo besedo.

Najstarejša znana upodobitev človekovega nabiranja medu je stenska poslikava iz jame Cuevas de la Araña 

v  __________.

3.2. Iz katere snovi čebele gradijo celice šesterokotne oblike, ki jih nato uporabljajo za skladiščenje?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Iz mane.      c.     Iz voska.

b. Iz viskoze.     d.     Iz sladkorja.
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3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih otočja Galapagos.  
Charles Darwin je leta 1859 izdal knjigo z naslovom O nastanku ...

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. vrst.    b.     Zemlje.  c.     otočij.  d.     živih bitij.

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

1. Ko so tasmanski tigri še sobivali s človekom, so veljali za počasne, neumne in strahopetne živali.

2. Golob selec je bil še v sredini 19. stoletja najštevilnejša vrsta ptic na svetu.

3. Znanstveniki predvidevajo, da je dodo izgubil sposobnost letenja, ker je bil pretežak za svoje kosti.

4.1. V Veseli šoli smo izvedeli veliko zanimivosti o slovenskem gorništvu.  
Kako visoki so najvišji vrhovi naših treh gorskih skupin?  
Pravilno poveži. Številke pred vrhovi pravilno vpiši v okvirčke pred višinami.

1. Grintovec        2558 m

2. Stol          2864 m

3. Triglav         2236 m

4.2. Katero od naštetih znamenitosti si bomo lahko ogledali v Mojstrani?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Bolnico Franjo.     c.     Slovenski planinski muzej.

b. Škocjanske jame.     d.     Orožnovo kočo.

4.3. Za označevanje in vzdrževanje planinskih poti pri nas skrbijo posebej usposobljeni prostovoljci,  
ki na skale in drevesa rišejo Knafelčeve markacije. Kako te prostovoljce imenujemo?  
Odgovor zapiši na črtice.

_______ s __

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. Bigdøy         polotok

2. kerling         možje s severa

3. Normanni        močna lesena klada

4. Rusi

5.1. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega. Katero morje se kot ogromen zaliv zajeda  
v notranjost med dve bližnji celini: Evropo in Afriko?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Baltsko morje.     c.     Sredozemsko morje.

b. Jadransko morje.     d.     Črno morje.
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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 zooplanktona se pojavi le v sladkih vodah, cvetenje fitoplanktona pa v slanih.

DRŽI. NE DRŽI.

Invazivka je tujerodna vrsta, ki se je ustalila v novem okolju in s svojim širjenjem v njem povzroča spremembe.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o napol črtasti zebri – kvagi. Kaj od naštetega je podvrsta savanske  
zebre? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Burchellijeva zebra.    c.     Buchinghamska zebra.

b. Buhellijeva zebra.     d.     Mokala zebra.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih.  
Koliko ljudi se je od prvega vzpona do danes že povzpelo na Mount Everest?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Okoli 5800.

b. Okoli 4300.

c. Okoli 12.400.

d. Okoli 9300.

6.1. V Veseli šoli smo spoznali zgodbe nekaterih najpomembnejših epov človeške zgodovine.  
S katerim epom povezujemo ljudožersko pošast Humbabo? 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.

Na svatbi kralja Peleja in boginje Tetide se zgodi hud incident (jabolko spora), ki ga povzroči boginja  
prepira Aruru.

DRŽI. NE DRŽI.

V desetem letu vojne med Grki in Trojanci se začne Homerjeva Iliada, ki popisuje dogodke enainpetdesetih dni.

DRŽI. NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Iliadi. Koga je mati Tetida kot dojenčka namakala v reko Stiks?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Eneja.   b.     Odiseja.  c.     Ahila.  d.     Hektorja.

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   __________

nebo:  the   ___

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

astronom:  der   ________

nebo:  der   __ m __ l


