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1.1. Ena od veselošolskih tem je govorila o astronomskih opazovanjih. Kaj je Ganimed?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

Galaksija.
Meglica.
Luna.
Umetni satelit.

/2
/

1.2. Kako se imenuje eden najpomembnejših daljnogledov v zgodovini astronomije,
ki kroži zunaj Zemljinega ozračja? Odgovor zapiši na črte.
__________

_________

/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

Zvezda Mizar se nahaja v ozvezdju Veliki voz.
DRŽI.

NE DRŽI.

Premer Sonca je 55-krat večji od premera Zemlje.
DRŽI.

/

NE DRŽI.

1

/

1.4.

Najznamenitejša meglica na našem nebu je ...
Odgovor zapiši na črti.
____________

/2

___________

SKLOP 1

/

2.1. V Veseli šoli smo brali knjigo 35 kil upanja avtorice Anne Gavalda.
Na dedkovo pobudo je Gregoire napisal osebno pismo, da bi bil sprejet na šolo. Pismu je priložil svoj
načrt za napravo ... Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. za lupljenje banan.				
b. za iskanje zakopanih pasjih kosti.			

c. za zalivanje rož.
d. za brušenje lesa.
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/2
/

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

Marie Taglioni je najbolj slavna baletka iz obdobja romantike. Prva je zaplesala na konicah prstov.
DRŽI.

NE DRŽI.
/

Mihail Fokin je kot koreograf na oder postavil znameniti solo Umirajoči labod.
DRŽI.

NE DRŽI.

2.3. V Pilu si bral žalostno zgodbo o ptiču, ki je postal simbol izumrtja vrst. Kje danes hranijo sliko doda,
ki jo je naslikal holandski slikar Roelant Savery?
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. V Prirodoslovnem muzeju v Londonu.		
b. V Prirodoslovnem muzeju v Oxfordu.			

c. V Britanskem muzeju.
d. V Zoološkem muzeju na Danskem.

/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

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

NE DRŽI.

SKLOP 2

/

Davidov jelen ostaja na seznamu izumrlih vrst, dokler ne bo vseh 53 čred, ki danes živijo na posestvu
britanskega plemiča, preživelo daljše časovno obdobje.
DRŽI.

NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o dragocenih bitjih – čebelah. Janez Vajkard Valvasor je v svoji knjigi prvi opisal gojenje
čebel na Kranjskem. Kakšen je naslov te knjige? Odgovor zapiši na črte.
________

__________

/2

__________

3.2. Po rojstnem datumu katere osebe je določen svetovni dan čebel in drugih opraševalcev?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Petra Glavarja.

b.

Emila Rotschütza.		

c.

Antona Janše.		

d.

/2

J. A. Scopolija.
/

2
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/

3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o Osamljenem Juretu in drugih skrivnostih otočja Galapagos.
Kako je bilo ime naravoslovcu, ki je leta 1831 pristal na Galapagosu, tam zbiral in opazoval živa bitja
ter pozneje izdal knjigo o svojih ugotovitvah O nastanku vrst?
Odgovor napiši na črtice.
_______

______

/2
/

3.4. Spodaj so trditve iz Pilove rubrike Tačke. Dve trditvi NE držita.
Obkroži trditev, ki DRŽI.
1. Leta 1900 je ameriški kongres sprejel prvi zakon o zaščiti narave v ZDA.
2. Dodov edini dom je bil otok Mavricij, ki leži dva tisoč kilometrov od vzhodnoazijske obale.
3.	Leta 1999 je skupina avstralskih raziskovalcev pridobila vzorce tkiv iz samice tasmanskega tigra, ki so bili
v alkoholu shranjeni več kot 100 let, iz tkiv so izolirali DNK in še danes potekajo poskusi kloniranja.

/2
SKLOP 3

/

4.1. V Veseli šoli smo izvedeli veliko zanimivosti o slovenskem gorništvu. K priljubljenosti gora so
prispevali številni posamezniki; nekateri so imeli 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

/3
/

/2

4.2. Za obisk gora moramo biti dobro pripravljeni. Tudi poleti nas lahko presenetijo nepričakovane
razmere in tveganje za podhladitev. Kako še drugače imenujemo stanje podhladitve?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Hipertermija.					
b. Hipotermija.					

c. Hiperhidroza.
d. Hipohidroza.

/

/2

4.3. Visokogorje v Sloveniji sestavljajo tri gorske skupine. Med drugim tudi Kamniško-Savinjske Alpe
z najvišjim vrhom Grintovec, ki meri …
Dopolni poved. Odgovor zapiši na črtice.
_ _ 5 _ metrov.

/

/3

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.

Ascomani

SKLOP 4

/

c. Sredozemsko in Črno morje.
d. Sredozemsko in Baltsko morje.

10

/2

5.1. O oceanih in morjih smo izvedeli veliko novega. Kateri morji sta stranski morji Atlantskega oceana?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Karibsko in Ohotsko morje.				
b. Sredozemsko in Karsko morje.			

8

/

3

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

/2

Najvišja kadarkoli izmerjena slanost na Jadranskem morju je bila na dnu Koprskega zaliva in je dosegla
vrednost okoli 40,5 PSU.
DRŽI.

NE DRŽI.

/

Povprečna globina vseh morij in oceanov je skoraj 3700 m.
DRŽI.

NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o napol črtasti zebri kvagi, ki je na seznamu izumrlih vrst.
Znanstveniki so obudili novo vrsto, ki pa ni povsem enaka kvagi, saj ne poznajo celotne genetike
kvag, zato so novo žival poimenovali ... Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Rau kvaga.		

b.

Bur kvaga. 		

c.

Mok kvaga.			

d.

Lon kvaga.

5.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o skrivnostnih izginotjih. Zgodovina je prvi vzpon
na vrh Mount Everesta priznala Edmundu Hillaryju in ... ?
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

/2

Tenzingu Norgayu.
Andrewu Irvinu.
Georgeu Malloryju.
Josephu Mooreju.

/

/2
SKLOP 5

/

6.1. V Veseli šoli smo spoznali zgodbe nekaterih najpomembnejših epov človeške zgodovine.
S katerim epom povezujemo ime Utnapištim? 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

Enejeva mati je bila boginja Afrodita.
DRŽI.

NE DRŽI.

Rimska književnost se je začela s prevodom Odiseje, ki jo je v latinščino prevedel osvobojeni suženj.
DRŽI.

/

NE DRŽI.

6.3. Brali smo o Homerjevi Odiseji. Dopolni spodnji povedi. Na črtice zapiši manjkajoči besedi.

/2

V Odiseji spremljamo Odisejevo vračanje domov na _ _ _ _ _ . Na tej poti se
Odisej spopada z ljudožerskimi pošastmi, kiklopi, pot mu prekrižata tudi šesteroglava Skila
in vrtinčasta _ _ _ _ _ _ _ .
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.

Trnuljčica: The S _ _ _ _ _ _ _
B_____

Trnuljčica: das D _ _ _ _ ö _ _ _ _ _

skladatelj: a _ _ m _ _ _ _ _

4

Skladatelj: der _ _ m _ _ _ _ _ _

/

/2
SKLOP 6

/
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