
1

SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 SKUPAJ

  48

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

1.1. V prvi veselošolski temi smo se med drugim učili o prvi knjižni zbirki za mladino, v kateri je izšel tudi  
Mali princ. V zgodbi izvemo, da je Mali princ pred prihodom na Zemljo že obiskal druge planete in  
se srečal s kraljem, domišljavcem, pijancem, svetilničarjem in … 

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. geografom.     c.     matematikom. 

b. astronomom.    d.     botanikom. 

1.2. Na šolski tabli je napisano: »… ne vsebuje notranjih doživetij junakov in ne vsebuje opisa kraja  
in časa dogajanja, ampak je omejena samo na samogovor, dvogovor ali mnogogovor.«  
Katera literarna zvrst je opisana?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Lirika.     c.     Epika.

b. Romantika.    d.     Dramatika.

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

_______  je značilna bolezen pomorščakov, ki nastopi zaradi pomanjkanja vitaminov, 

torej sveže zelenjave.
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1.4. Palos je …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. vodnjak.

b. pristanišče.

c. pleme. 

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.

Na karibskem otoku Guanahani, kjer je prvič pristal Kolumb, je živelo ljudstvo Alemanov.

DRŽI. NE DRŽI.

Z razvojem trgovine je meščanstvo začelo izpodrivati plemstvo. Med obema skupinama se je razvil boj za oblast,  
ki je vrhunec doživel ob koncu 18. stoletja z znamenito oktobrsko revolucijo.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo se podali na pustolovščino s knjigo Golmanka in morje.
 Brigita je eno leto živela v Afriki. V kateri državi?
 Na črto zapiši odgovor.

V  ________

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

Minilo je dve leti od pojava novega koronavirusa, ki so ga prvič potrdili v mestu  _____  na Kitajskem.

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 erozijo.

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. Katere od naštetih celin NE obdajajo Arktike?
 Obkroži črke pred pravilnimi odgovori.

a.     Avstralija.  b.     Azija.  c.     Afrika.  d.     Oceanija.

3.2. Še malo pomisli na temo o ledeni in snežni celini pustolovcev. 
 Dopolni poved. Na črtice napiši manjkajoči besedi.

Polarni sij se pojavlja na severnih širinah, imenujemo ga tudi severni sij 

ali  ______  ________.
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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 bleščeči črni kapi na glavi?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

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

3.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o novih spektakularnih odkritjih. Faraon Ehnaton,  
sin in sovladar Amenhotepa III., ni bil povsem običajen faraon. V zgodovino se je zapisal tudi zaradi  
svoje revolucionarne vere v enega boga. Katerega?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Amuna.

b. Apisa.

c. Anhura.

d. Atona. 

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

Leta 2004 so izdelali prvega humanoidnega robota, ki je znal hoditi, prijemati stvari in zaznavati okolico.

DRŽI. NE DRŽI.

Umetna inteligenca je oblika računalniške simulacije, pri kateri si udeleženec okolje ogleduje skozi dva  
majhna zaslona (za vsako oko eden).

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 verjel, da je energija shranjena v živih bitjih. 
 Volta se s tem ni strinjal in je predstavil svoj preizkus. Najprej je v stolp izmenično zložil cink in …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     litij.    b.     sol.   c.     železo.        d.     baker.     

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom. 
 Kako se imenuje glavno mesto Libanona, kjer je bomba v ameriškem veleposlaništvu pustila 
 za seboj katastrofalne posledice? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Daka.    b.     Mumbaj.  c.     Bejrut.         d.     Tripolis.

4.4. Veliko novega smo izvedeli o Evropski uniji in institucijah EU.
 Dopolni poved. Odgovor zapiši na črti.

Upravo EU vodijo štiri glavne institucije, ki sprejemajo odločitve. 

To so Evropski  ____________,  Evropski  ________, 

Svet Evropske unije in Evropska komisija. 

5.1. Prelomen dogodek za Slovenijo je bil plebiscit, ki je potekal 23. 12. 1990.
 Kdo je ob tem zgodovinskem trenutku izrekel znamenite besede »Jugoslavije ni več! Zdaj gre  

za Slovenijo!«? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Milan Kučan.  b.     Janez Janša.  c.     Ivan Minatti.  d.     Jože Pučnik.
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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.

Stolp Vinarium je visok več kot 50 m, z njegovega vrha pa se pogled razprostira na štiri države: Avstrijo,  
Madžarsko, Italijo in Hrvaško.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke so bile predstavljene zelo zanimive živali. Katera od naštetih živali je ena  
redkih vrst živali, ki pri plenjenju uporablja orodje? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

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

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega. 
 Kako imenujemo človekovo življenjsko okolje, prostor, ki ga določajo tri dimenzije?
 Odgovor (dve besedi) zapiši na črti.

________________   _____________

6.1. Katerega od naštetih spomenikov krasi 2500 reliefnih prizorov – kiparskih podob?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Spomenik proti rasizmu.   b.     Kip svobode.  c.     Vodnjak treh rek.    d.     Trajanov steber.

6.2. Še malo pomisli na temo o kiparstvu. Na desni strani sta znani upodobitvi, na levi pa mesta.  
Kje danes hranijo znani upodobitvi? Poveži ustrezne pare. Pravilno številko  vpiši v okvirček na desni strani. 

1. Ulm.         Willendorfska Venera

2. Pariz.         Löwenmensch

3. Dunaj.

4. Budimpešta.

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

a.     Louise Bourgeois.  b.     Joseph Beuys.  c.     Jochen Gerz.     d.     Jeff Koons.

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. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.
 Write the translation of the following words.

Naselitev:  a   ___ t ______ 

Suženj:  a   _____

 Pri vsaki slovenski besedi dopiši nemški
 pomen. Odgovor zapiši na črtice ob besedi.
 Schreib zu jedem slowenischen Wort die
 deutsche Bedeutung dazu.

Naselitev:  die   _____ d _____

Suženj:  der   ______


