SEZONA 2020/2021
DRŽAVNO TEKMOVANJE
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VSE ZNAŠ!
ŽELIVA TI VELIKO
USPEHA.
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v znanju vesele šole
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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih. Katera od naštetih NI Jupitrova luna?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Ganimed.					
b. Kalisto.						

/2

c. Evropa.
d. Orion.
/

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

/2

_____________
/

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

/2

Proksima Kentavra je ena od štirih največjih Jupitrovih lun.
DRŽI.

NE DRŽI.

Roj kometov svoj vrhunec doseže okoli 12. avgusta.
DRŽI.

/

NE DRŽI.
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1.4. Mali voz je del ozvezdja …
Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

/2

_______________

SKLOP 1

/

2.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda.
V kateri državi živi deček, glavni junak zgodbe? Odgovor zapiši na črto.

8

/2

V __________
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

Besedišče v francoščini, ki ga pri baletu še danes uporabljamo, je bilo uvedeno na Académie Royale de Danse.
DRŽI.

NE DRŽI.

Prve poklicne baletne plesalke so se pojavile v obdobju romantike.
DRŽI.

/

NE DRŽI.

2.3. V Pilu si bral žalostno zgodbo o ptiču, ki je postal simbol izumrtja vrst. Holandci so v 16. stol. osvojili
dodov dom – otok Mavricij, a so ga čez dobrih sto let zapustili zaradi ...
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. izumrtja doda.					
b. prašičje gripe.					

c. napada Angležev.
d. podganje kuge.

/2
/

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

Ljubljanski ZOO od leta 2001 ni vključen v nobenega od vzrejnih programov.
DRŽI.

SKLOP 2

NE DRŽI.
/

Davidov jelen je na rdečem seznamu izumrlih ogroženih vrst.
DRŽI.
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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.

/2

Najstarejši fizični ostanki čebelarjenja so bili odkriti na najdišču Tel Rehov na območju,
kjer je danes ____________.
/

3.2. Raflezija je rastlina z največjimi cvetovi na svetu, tehta okoli 11 kg in ima 5 usnjatih listov s pegami.
Kdo so njeni glavni opraševalci?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Kolibriji.						
b. Netopirji.					
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c. Muhe.
d. Čmrlji.

/2
/

/

3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih Galapaškega otočja.
Kako se je imenoval otoček, na katerem so našli Osamljenega Jureta?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Santa Cruz.				
b. Fernandina.				

c. Espanola.
d. Pinta.

/2
/

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

/2

1.	Mornarji, ki so po dolgi plovbi pristali na Mavriciju, so lovili dode za hrano, čeprav razen prsnega dela
njihovo meso ni bilo najboljšega okusa.
2. V prvih letih tekmovanja v streljanju na golobe selce je bilo treba za nagrado postreliti 2000 ptičev na dan.
3. Tasmanski tiger je edina žival poleg kače, ki je lahko čeljust razprla na kot 120 stopinj.

SKLOP 3

/

4.1. V Veseli šoli smo izvedeli veliko zanimivosti o slovenskem gorništvu. Kateri so najvišji vrhovi
posameznih predalpskih hribovij? Pravilno poveži. Številke pred vrhovi pravilno vpiši v okvirčke
pred posameznimi hribovji.
1.

Blegoš						

Škofjeloško hribovje

2.

Kum						

Posavsko hribovje

3.

Črni vrh						

Pohorje

/3
/

4.2. Slovenska posebnost so planinske obhodnice. Katera obhodnica poteka od Maribora do Debelega
rtiča? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Pot kurirjev in vezistov. 				
b. Pot spominov in tovarištva.				
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/2

c. Slovenska planinska pot.
d. Triglavska pot.
/

4.3. V filmčku pri učni poti o slovenskem gorništvu si si ogledal, kako poteka delo markacistov.
Kako imenujemo markacije (rdeče kroge z belo piko), ki jih markacisti rišejo na skale in drevesa?
Odgovor zapiši na črtice.

/2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ markacije.
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.

mjölnir						

vojni bog

2.

Odin						

možje s severa

3.

Normanni					

kladivo

4.

Rusi

/

/3
SKLOP 4

/

5.1. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega. Kako imenujemo zaliv, kjer se slana voda praviloma
meša s sladko vodo iz rek in potokov?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Arhipelag. 					
b. Estuarij.						

c. Lahar.
d. Dajk.
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/2
/

3

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

/2

Podatek 36 PSU nam pove, da je v 1 kg morske vode 36 g soli.
DRŽI.

NE DRŽI.

Rdeča plima je cvetenje morja, ki se pojavi, ko se namnoži živalski plankton vrste morska iskrnica.
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.

Davidov jelen.

b.

Tasmanski tiger.		

c.

Dodo.		

d.

Kvaga.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih. Kako je bilo ime navigatorju,
ki se je z Amelio Earhart odpravil na let okoli sveta? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

/2

Eilean Mohr.
Fred Noonan.
George Mallory.
Joseph Moore.

/

/2
SKLOP 5

/

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

8

/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

/

Izredno dolg verz Iliade je posebnost, ki je vplivala na nekatere kasnejše epe; imenuje se heksameter
ali šestomer.
DRŽI.

NE DRŽI.

/

V Iliadi izjemni lokostrelec Filoktet z lokom ustreli velikega junaka Ahila.
DRŽI.

NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Iliadi. Kdo je Laokoont? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Svečenik.		

b.

Tesalski kralj.		

c.

Bog morja.		

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.
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.

Labodje jezero: S _ _ _

Labodje jezero:
der S _ _ _ _ _ _ _ s _ _

Baletna šola:
a b___e_

4

L___

____ o_

/2
SKLOP 6

/
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baletna šola: die B _ _ _ _ _ t _ _ _ _ _ e

/

