SEZONA 2020/2021
DRŽAVNO TEKMOVANJE

24 vprašanj
VSE ZNAŠ!
ŽELIVA TI VELIKO
USPEHA.
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v znanju vesele šole
SEM NALEPI KODO
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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih.
Katerega od planetov prepoznaš po značilni rdečkasti barvi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Venero.						
b. Jupiter.						

c. Saturn.
d. Mars.

/2
/

1.2. Planete v našem Osončju delimo na notranje in zunanje planete.
Zunanji planeti so Saturn, Jupiter, Uran in …
Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

/2

____________
/

1.3. Spomni se na veselošolski članek o astronomiji.
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

/2

Proksima Kentavra je Soncu najbližja zvezda.
DRŽI.

NE DRŽI.

Najznamenitejša meglica na našem nebu je Andromedina meglica.
DRŽI.

/

NE DRŽI.
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1.4. Najsvetlejši umetni satelit na nebu je ...
Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

/2

_________________________

SKLOP 1

/

2.1. V Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Skrivno društvo KRVZ.
Kaj je kakigori?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Indijsko oblačilo.					
b. Solata iz alg.					
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/2

c. Sladka jajčna omleta.
d. Japonski sladoled.

/

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

/2

Petit allegro je baletni izraz, ki pomeni obrat na eni nogi.
DRŽI.

NE DRŽI.
/

Marius Petipa je na oder postavil več kot 60 baletov, med drugim tudi Don Kihota in Bajadero.
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. 					
b. Na Maldivih.					

/2

c. Na Madagaskarju.
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.

/2

Trenutno ljubljanski ZOO ni vključen v vzrejne programe zvez živalskih vrtov in akvarijev, vendar se bo
do leta 2022 pridružil.
DRŽI.

NE DRŽI.

SKLOP 2

/

Davidov jelen danes prosto v naravi živi na Kitajskem in v Skandinaviji.
DRŽI.
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NE DRŽI.

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

/2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ali pelod je za čebele bogat vir beljakovin in je poleg medu
in vode njihova glavna hrana.
/

3.2. Čebele nabirajo nektar, ki vsebuje skoraj 90 % vode; koliko vode pa nato vsebuje zrel med?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Od 14 % do 18 %.		

b.

Od 22 % do 25 %.

c.

Od 1 % do 3 %

d.

/2

Od 76 % do 79 %.
/

2

3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih Galapaškega otočja.
Charles Darwin je leta 1859 izdal knjigo z naslovom ...
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. O nastanku živih bitij.				
b. Evolucija pri živalih.				

c. O nastanku vrst.
d. Boj proti izumrtju vrst.

/2
/

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

/2

1. Zadnja samica goloba selca je poginila v 19. letu starosti.
2. Zelo malo je podatkov o dodovem videzu. Vse, kar se je od njega ohranilo, so kosti.
3.	Tasmanski tiger je bila žival s telesom velikega psa s trdim repom, z glavo volka s čeljustjo,
ki jo je lahko razklenil kot kače, in vrečo kenguruja.

SKLOP 3

/

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.

Julijske Alpe					

2558 m

2.

Karavanke					

2864 m

3.

Kamniško-Savinjske Alpe				

2236 m

/3
/

4.2. Slovenska posebnost so planinske obhodnice. Med slovenskimi obiskovalci gora je najbolj
prepoznavna Slovenska planinska pot. Od kod do kod poteka?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Od Maribora do Debelega rtiča.			
b. Od Kočevja do Ankarana.				
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c. Od Bovca do Trente.
d. Od Metlike do Portoroža.

/2
/

4.3. Julijske Alpe so najobsežnejša in najvišja gorska skupina v Sloveniji. Njihov najvišji vrh, ki je obenem
tudi najvišji vrh Slovenije, je Triglav, ki v višino meri …
Odgovor zapiši na črtice.

/2

_ _ _ _ metrov.
/

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.

Hebridi						

boginja usode

2.

Lochlannach					

severni ljudje

3.

runa						

otočje

4.

Valkira

/3
SKLOP 4

/

5.1. O oceanu in življenju v njem smo izvedeli veliko novega. Morski pes atlantski mako je v marsikateri
prilagoditvi za učinkovito plavanje podoben tunu. Kako imenujemo pojav, ko dve nesorodni bitji
razvijeta podobne prilagoditve? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Kontinuiteta.		

b.

Konsistenca.		

c.

Koeksistenca.		

d.
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/2

Konvergenca.
/

3

5.2. Še malo pomisli na oceane in morja.
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

/2

Fitoplankton so mikroskopsko majhne alge.
DRŽI.

NE DRŽI.
/

Bibavica je drug izraz za valovanje morske vode.
DRŽI.

NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o živalih s statusom izumrlih v naravi. Katera je bila prva uradno
izumrla žival, pri kateri je znanstvenikom iz tkiv nagačenih živali uspelo izolirati in analizirati dedno
snov v obliki DNK? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Dodo.			

b.

Kvaga.		

c.

Golob selec.		

d. Davidov jelen.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih. Edini dokaz, da je leta 1924
alpinist George Mallory dosegel vrh Mount Everesta in se ponesrečil med sestopom, je njegov ...
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

/2

cepin na vrhu.
žep brez ženine fotografije.
zvezek z zapiski in risbami.
zob pod snegom.

/

/2
SKLOP 5

/

6.1. V Veseli šoli smo spoznali zgodbe nekaterih najpomembnejših epov človeške zgodovine.
S katerim epom povezujemo podivjanega nebeškega bika? Odgovor zapiši na črto.
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/2

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

/2

/

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

NE DRŽI.

/

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

NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Odiseji. Kdo je Polifem? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Kiklop.			

b.

Tesalski kralj.		

c.

Svečenik.		

d.

/2

Grški pesnik.

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.
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Pri vsaki slovenski besedi dopiši angleški
pomen. Dopolni manjkajoče črke.
Write the translation of the following words.
Fill in the blank spaces.

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

mitologija: _ _ _ _ _ _ _ _ _

mitologija: die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

plesati: to _ _ n _ _

plesati: _ _ _ z _ _

/2
SKLOP 6

/
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/

