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1.1. V prvi veselošolski temi smo se učili o knjigah in o prvi knjižni zbirki za mladino. Kdo je glavni junak  
zgodbe Bratovščina Sinjega galeba? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Tone.

b. Ivo.

c. Marko

d. Timotej.

1.2. V kateri od naštetih knjig nastopajo asteroid B-612, vrtnica in trije vulkani?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Malem princu. 

b. V Piki Nogavički. 

c. V Drejčku in treh Marsovčkih.

d. V Harryju Potterju.

1.3. V Veseli šoli smo brali o dogodivščinah  velikih raziskovalcev.
 Dopolni poved. Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Zvezdni trenutek raziskovanja je nastopil v 15. in 16. stoletju, ko so novi izumi – velike jadrnice 

in  ______ – omogočili, da se je človek iz Evrope podal v odkrivanje sveta onkraj širnega morja.

SEZONA 2021/2022
DRŽAVNO TEKMOVANJE
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VSE ZNAŠ!  
ŽELIVA TI VELIKO 

USPEHA.
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1.4. La Gomera je …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. vodnjak.

b. otok.

c. raziskovalec.

d. ladja. 

2.1. Še malo pomisli na veselošolski članek o odkrivanju novega sveta.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Ko so Portugalci izvedeli, da je Kolumbu uspelo priti v Indijo čez Atlantik, so opustili svoje načrte,  
da bi odkrili pomorsko pot v Indijo mimo Afrike.

DRŽI. NE DRŽI.

Na dolgi plovbi se je ljudi loteval skorbut, značilna bolezen pomorščakov, ki nastopi zaradi pomanjkanja pitne vode.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Golmanka in morje.
 Od kod je Lena prinesla spominek Trileju – razbito steklenico z jadrnico?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. S Paga.      b.     S Krete.  c.     Iz Aten.        d.     Iz Izole.

2.3. V Pilovi rubriki Kukalo smo brali o novem koronavirusu. 
 Dopolni poved. Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Mineva dve leti od pojava novega koronavirusa, ki so ga prvič potrdili na Kitajskem. Bolezen, 

ki jo povzroča ta virus, se  imenuje  _____ - 1_.

2.4. Veliko zanimivosti smo izvedeli o skrivnostni Antarktiki.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V norveškem delu Antarktike so pred leti s satelitskimi merilniki izmerili temperature, nižje od -90 °C.

DRŽI. NE DRŽI.

Dome Fuji je pristajalna steza na Antarktiki.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o polarnih območjih. Katere od naštetih celin obdajajo Arktiko?
 Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.

a. Amerika.   b.     Azija.  c.     Evropa.        d.     Avstralija.

3.2. Še malo pomisli o ledeni in snežni celini pustolovcev. 
 Dopolni poved. Na črto napiši manjkajočo besedo.

Antarktični pokrov je največja ledena gmota na Zemlji. Pokrov ima dva dela, ki ju ločuje gorovje, večji del, 

vzhodni antarktični pokrov, imenujemo  _________  Antarktika.
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3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o prikupnih siničkah. Zelo pogosto krmilnice obiskujejo štiri  
od sedmih vrst, ki gnezdijo v Sloveniji. Katera je najmanjša med njimi?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Plavček.      c.     Menišček.

b. Močvirska sinica.     d.     Dolgorepka.

3.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o novih spektakularnih odkritjih.  
Faraon Ehnaton je prvi faraon v zgodovini Egipta, ki je bil monoteist. To pomeni, da je verjel …

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. v več bogov.

b. v enega boga.

c. vase.

d. v mitološke živali.

4.1. Spodaj so trditve iz veselošolske teme o umetni inteligenci. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Navidezno resničnost imenujemo tudi umetna realnost.

DRŽI. NE DRŽI.

Chatbot je program, ki oponaša komuniciranje v naravnem jeziku.

DRŽI. NE DRŽI.

4.2. Pri Veseli šoli smo se učili o pomenu recikliranja e-naprav za ohranjanje zdravega okolja.  
Vse se je začelo z izumom baterije. Galvani je po naključju odkril, da živo bitje skrči mišico,  
če se dotakne živca z dvema različnima kovinama, ki se na drugem mestu stikata.  
Katera žival je sodelovala pri njegovem testu? 

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Miška.   b.     Jež.   c.     Močerad.   d.     Žaba.

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom. Koliko ameriških  
letal je bilo ugrabljenih 11. septembra 2001? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. 2.    b.     4.   c.     3.    d.     8.

4.4. Veliko novega smo izvedeli o evropskih strukturnih skladih, ki z različnimi projekti zmanjšujejo  
razlike med regijami.

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črtice.

Stolp  ________,  ki stoji v Dolgovaških Goricah, je bil zgrajen s podporo 

evropskih sredstev.

5.1. Zanimivo je, da Evropski parlament deluje na treh koncih. Kje je uradni sedež Evropskega parlamenta? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Nemčiji.     c.     V Švici.

b. V Franciji.     d.     V Avstriji.
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5.2. Še malo pomisli na temo o Evropski uniji.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Referendum je demokratičen postopek, v katerem lahko sodelujejo vsi državljani z volilno pravico in oddajo  
svoj glas o referendumskem vprašanju.

DRŽI. NE DRŽI.

Nekatera območja narave v Sloveniji so pod okriljem posebnega programa Natura 2020, ki ga usmerja Evropska unija. 

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke so bile tudi tokrat predstavljene zelo zanimive živali. Katera od naštetih živali  
velja za nokturno žival?  Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Velika sinica.  b.     Lesna sova.  c.     Plavček.  d.     Menišček.

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega. Kako z drugo besedo  
imenujemo umetniško delo kiparja?

 Odgovor zapiši na črtice.

____ p ____

6.1. Katerega od naštetih predmetov so našli v Divjih babah? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Kipec leva.  b.     Piščal.  c.     Kipec Venere.  d.     Glineno ploščico.

6.2. Še malo pomisli na temo o kiparstvu. Na desni strani sta znani upodobitvi, na levi pa lastnosti  
različnih upodobitev. Le ena od naštetih lastnosti sodi k vsaki upodobitvi na desni.  
Poveži ustrezne pare. Pravilno številko vpiši v okvirček na desni strani. 

1. relief         Bik

2. slonovina        Löwenmensch

3. ljubljanski ZOO

4. granitne kocke

6.3. Kdo je umetnik, ki se je podpisal pod umetnino z naslovom Mojzes? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Michelangelo.  b.     Donatello.  c.     Picasso.  d.     Miron.

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.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred
 pravilnim odgovorom.
 Answer the question. Circle the correct answer.

 Kakšen je angleški prevod besede »SLIKANICA«?
 What is the English word for »SLIKANICA«?

a. A fairy tale.

b. A novel.

c. A manuscript. 

d. A picture book.

 Odgovori na vprašanje. Obkroži črko pred
 pravilnim odgovorom.
 Beantworte die Frage. Umrunde die richtige
 Antwort.

 Kakšen je nemški prevod besede »SLIKANICA«? 
 Wie heißt »SLIKANICA« auf Deutsch?

a. Das Märchen.

b. Der Roman.

c. Das Manuskript.

d. Das Bilderbuch.


