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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih. Kaj je Kalisto?   
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Luna.      c.     Galaksija.

b. Meglica.      d.     Umetni satelit.

1.2. Daljnoglede delimo na refraktorje, reflektorje in kombinirane daljnoglede.  
Kdo velja za izumitelja oziroma je uvedel načelo zrcalnega daljnogleda?

 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.

Glavni cilj Mednarodne vesoljske postaje je fotografiranje pojavov v atmosferi.

DRŽI. NE DRŽI.

Meteorji 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

8. razred SEM NALEPI KODO
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1.4. Veliki voz je del ozvezdja …
 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črto.

 _________________

2.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda. Na dedkovo pobudo je Gregoire 
naredil prvi korak, da bi bil sprejet v novo šolo. Kaj je storil? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Na šolo je poslal pismo.    c.     Obiskal je sosedo učiteljico.

b. Poklical je ravnatelja.    d.     Posnel je predstavitveni video.

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

V Sloveniji delujeta državna baletna ansambla, ki domujeta v Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani  
in v Mariboru.

DRŽI. NE DRŽI.

Baletni korepetitor na pianinu spremlja plesalce s priredbo orkestrske glasbe.

DRŽI. NE DRŽI.

2.3. V Pilu si bral žalostno zgodbo o ptiču, ki je postal simbol izumrtja vrst. Kaj je najbolj verjeten razlog,  
da je dodo izgubil sposobnost letenja? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Dodova hrana so bili črvi v zemlji in za iskanje hrane ni potreboval kril.

b. Zaradi gostega rastja na Mavriciju ni mogel leteti.

c. Dodo je bil veliko pretežak za svoje okostje.

d. Dodo ni imel naravnih plenilcev.

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 nekaterih programih so Davidovim jelenom predvajali zvoke različnih plenilcev, a živali so se odzivale  
le na zvoke gepardov.

DRŽI. NE DRŽI.

Davidov jelen bo imel status izumrlih živali, dokler se ne bo pokazalo, da lahko preživi tudi na drugih  
celinah. 

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o dragocenih bitjih – čebelah. Kako se imenujejo poslikane lesene deščice iz 18. in 19. stol.,  
s katerimi se je od spredaj odpiralo in zapiralo panje? Odgovor zapiši na črti.

___________   ___________

3.2. Kako se imenuje rastlina z največjimi cvetovi na svetu, ki si je prislužila vzdevek »lilija z vonjem  
po truplu« in so njeni glavni opraševalci muhe? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Ambrozija.  b.     Raflezija.  c.     Kadulja.  d.     Robinija.
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3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih Galapaškega otočja.  
Kje danes lahko vidimo prepariranega Osamljenega Jureta?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Naravoslovnem muzeju v New Yorku.  c.     Na Darwinovi raziskovalni postaji na otoku Santa Cruz.

b. V Zoološkem muzeju v Cambridgeu.    d.     V Britanskem muzeju v Londonu.

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

1. Veleposestniki so sprva streljali golobe selce za hrano, saj so veljali za specialiteto.

2.  Skupina avstralskih raziskovalcev je iz vzorcev tkiv samice tasmanskega tigra, ki so bili v alkoholu  
shranjeni več kot 100 let, izolirala DNK in začela poskus kloniranja.

3.  Dodov edini dom je bil otok Mavricij, ki leži dva tisoč kilometrov od vzhodnoafriške obale.

4.1. V Veseli šoli smo izvedeli veliko zanimivosti o slovenskem gorništvu. K priljubljenosti gora so prispevali 
številni posamezniki; nekateri imajo prav posebne zasluge. Njihova imena poveži z njihovimi prispevki.  
Pravilno poveži. Številke pred imeni pravilno vpiši v okvirčke pred ključnimi besedami.

1. Štefan Rožič        prva slovenska koča

2. Fran Orožen        prvi na Triglavu

3. Jakob Aljaž        himna Planinske zveze Slovenije

4.2. Slovenska posebnost so planinske obhodnice. Katera obhodnica je najdaljša?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Pot kurirjev in vezistov.     c.     Slovenska planinska pot.

b. Pot spominov in tovarištva.    d.     Triglavska pot. 

4.3. Visokogorje v Sloveniji sestavljajo tri gorske skupine. Med drugim tudi Karavanke z najvišjim  
vrhom Stol, ki meri …

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črtice.

__ 3 _  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. Ascomani        otočje

4. Valkira

5.1. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega. Kje v Tihem oceanu je najgloblji del oceanov,  
ki doseže globino okoli 11.000 m?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Med Japonsko in Novo Gvinejo.   c.     Med Filipini in Madagaskarjem.

b. Med Japonsko in Južno Korejo.   d.     Med Novo Gvinejo in Malezijo.



4

8

8

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/
    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 5

SKLOP 6

5.2. Še malo pomisli na temo o oceanih in morjih.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Če bi ocean enakomerno prekrival celotno zemeljsko površino, bi dosegel globino okoli 2500 m.

DRŽI. NE DRŽI.

Najvišja kadarkoli izmerjena slanost na Jadranskem morju je bila na dnu Koprskega zaliva in je dosegla vrednost  
okoli 38,5 PSU.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o napol črtasti zebri kvagi, ki je na seznamu izumrlih vrst.  
Kje je v ujetništvu leta 1883 poginila zadnja kvaga? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Londonu.   b.     V Berlinu.  c.     V Amsterdamu. d.     V Oxfordu.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih. Zgodovina je prvi vzpon na 
vrh Mount Everesta priznala Tenzingu Norgayu in ...  Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim 
odgovorom.

a. Georgeu Malloryju.

b. Fredu Noonanu.

c. Edmundu Hillaryju.

d. Josephu Mooreju.

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

____________________

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

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

DRŽI. NE DRŽI.

Enejeva mati je bila boginja Venera.

DRŽI. NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Odiseji. Dopolni spodnjo poved. Na črtice zapiši manjkajoči besedi.

V Odiseji spremljamo Odisejevo vračanje domov na   _____. Na tej poti se Odisej 

spopada z ljudožerskimi pošastmi, kiklopi, pot mu prekrižata tudi šesteroglava   _ k ___  

in vrtinčasta Karibda. 

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. 

Hrestač:  The   ___ c _ a ____

vaditi:  to   ___ c __ c _

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

Hrestač:  Der   ____ k __ c ___

vaditi:  __ e _


