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

a. Vinko Möderndorfer. 

b. Ivan Minatti. 

c. Primož Trubar. 

d. Tone Seliškar.

1.2. V kateri od naštetih knjig je pripovedovalec pilot, ki z letalom strmoglavi v puščavi? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V Genijih v kratkih hlačah.

b. V Drejčku in treh Marsovčkih.

c. V Malem princu.  

d. V Skrivnem dnevniku Jadrana Krta.

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

Portugalci so za plovbo ob zahodni afriški obali in po Atlantiku najprej uporabljali  ______, 

ki so bile umetnine srednjeveškega ladjedelstva. To so bile zelo velike jadrnice z velikimi križnimi jadri.
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1.4. Moluki so …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. otočje.

b. prebivalci.

c. začimbe.

d. pleme.

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.

Na Balearskih otokih na otoku La Gomera stoji vodnjak, iz katerega je Kolumb zajel vodo za krst sveta,  
ki ga bo odkril.

DRŽI. NE DRŽI.

Vasco Balboa je bil prvi Evropejec, ki je videl Zahodno morje, kasneje znano kot Pacifik.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Golmanka in morje.
 Kaj je moral Trile odnesti na planino za ovce?
 Na črti zapiši odgovor.

________   ________

2.3. V Pilovi rubriki Kukalo smo brali o novem koronavirusu. Kako se imenuje bolezen,  
ki jo povzroča SARS-CoV-2? Odgovor zapiši na črto.

_________

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

Krvavi slap nastane zaradi oksidacije železa s kisikom v prisotnosti vlage, kar je osnova za korozijo.

DRŽI. NE DRŽI.

Južni tečaj ali južni pol je najjužnejša točka na Zemlji. Leži na Antarktiki. Zemljepisna širina južnega  
tečaja je +90°.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Učili smo se o polarnih območjih. Katera od naštetih celin NE obdaja Arktike?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

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

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

Antarktični pokrov je največja ledena gmota na Zemlji. Pokrov ima dva dela, 

ki ju ločuje  __________________  gorovje.
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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 vrsta sinice je prepoznavna po beli lisi na tilniku?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Menišček.        b.     Močvirska sinica.  c.     Plavček.  d.     Dolgorepka.

3.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o novih spektakularnih odkritjih. 
 Na otoku Sulavesi v Indoneziji so v kraški jami odkrili stensko poslikavo živali. 
 Katera žival, ki je endemična za to območje, je bila naslikana? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Mamut.

b. Svinja bradavičarka.

c. Javanski nosorog.

d. Čevljekljun.

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

S postopkom segmentacije samovozeči avtomobil prilagaja hitrost vožnje.

DRŽI. NE DRŽI.

Ruski matematik in računalničar Alan Turing je opisal test, s katerim lahko preverimo, ali je računalnik dovolj inteligenten.

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. Kdo je po naključju odkril, da živo bitje skrči mišico, 
 če se dotakne živca z dvema različnima kovinama, ki se na drugem mestu stikata, in verjel, 
 da je energija shranjena v živih bitjih? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Galvani.   b.     Volt.   c.     Tesla.  d.     Edison. 

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom. Kako se imenuje  
teroristična mreža, ki jo je vodil Osama bin Laden? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Al Kaida.   b.     Al Džahid.  c.     ISIS.   d.     Al Taliban.

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

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črtice.

Del sredstev za stolp Vinarium je bil črpan iz evropskih sredstev, preostalo je prispevala 

občina  _______,  ki je tudi lastnica tega stolpa.

5.1. Zanimivo je, da Evropski parlament deluje na treh koncih. Na katerih? 
 Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.

a. V Bruslju.     c.     V Parizu.

b. V Luksemburgu.     d.     V Strasbourgu.
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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.

Slogan Evropske unije je: Zavezani k enotnosti.

DRŽI. NE DRŽI.

Plebiscit je glasovanje prebivalstva o priključitvi njihovega ozemlja določeni državi ali razdružitvi od nje.

DRŽI. NE DRŽI.

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

a.     Lesna sova.        b.     Medarski jazbec.  c.     Rjavi medved.      d.     Plavček.

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega. Tridimenzionalni prostor  
je človekovo življenjsko okolje. To je prostor, ki ga določajo tri razsežnosti, to so: …

 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črte.

_________,  __________  in dolžina.

6.1. Katero od naštetih kiparskih del uvrščamo v klasični grški kanon? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Bik.            b.     Trajanov relief.  c.     Miron.     d.     Metalec diska.

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         Trajanov steber

2. slonovina        Löwenmensch

3. neoklasicizem

4. granitne kocke

6.3. Kdo je umetnik/ca, ki se je podpisal/a pod umetnino z naslovom Maman? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Louise Bourgeois.            b.   Joseph Beuys.  c.     Jochen Gerz.     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 »ROKOPIS«?
 What is the English word for »ROKOPIS«?

a. A novel.

b. A hand tale.

c. A manuscript. 

d. A scribe.

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

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

a. Der Schriftsteller.

b. Der Schreibstift. 

c. Das Manuskript.

d. Das Märchen.


