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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 z različnimi tamkajšnjimi prebivalci. Koga med naštetimi NI bilo med njimi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Domišljavca.					
b. Pijanca.						

c. Svetilničarja.
d. Cvetličarja.

/2
/

1.2. Roman je dolga pripovedna oblika – najobširnejše prozno delo, v katerem je veliko dogodkov,
več oseb in različnih dogajalnih prostorov. V katero literarno zvrst uvrščamo roman?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. V epiko.						
b. V dramatiko.					

c. V romantiko.
d. V liriko.

/2
/

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

/2

Osvajanje sveta se je začelo z začimbami. Portugalci so odkrili vzhodno pot na Dišavne otoke ali Moluke,
ki so zdaj del države _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
/

1

1.4. Caxamarca je …
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

otočje.
ljudstvo.
mesto.
začimba.

/2
SKLOP 1

/

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.

8

/2

Za žalostno usodo inkovskega kralja Atahualpa je odgovoren Francisco Pizarro.
DRŽI.

NE DRŽI.

Oktobra leta 1492 je Kolumbova admiralska ladja Santa Maria pristala na karibskem otoku Guanahani,
ki se danes imenuje San Salvador na Bahamskem otočju.
DRŽI.

/

NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo z Vorancem in Ajdo v knjigi Sončnica odkrivali različne plati življenja.
Ajda in Voranc v vili Čira Čara občudujeta s kredo narisane okvirje, fotografije in risbice. Sončnica ju
vpraša: »Kako se vama dopade moj Luvr?« Na katero ustanovo misli in v kateri državi je ta ustanova?
Odgovora zapiši na črti.
Ustanova ______________
Država _______________

/2
/

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

/2

Koronavirus je zelo nalezljiv in se prenaša _ _ _ _ _ _ č _ _ , kar pomeni, da se prenaša
po zraku in ga enostavno vdihnemo.
2.4. Veliko zanimivosti smo izvedeli o skrivnostni Antarktiki.
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

/

/2

Polarni sij, ki se pojavlja na severnih širinah, imenujemo tudi severni sij ali aurora australis.
DRŽI.

Telo proizvaja toploto z mišično (predvsem z drgetanjem) ali nemišično (predvsem z jetri) termogenezo.
DRŽI.

SKLOP 2

NE DRŽI.
/
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NE DRŽI.

3.1. Najprej je obstajala supercelina ali pracelina Pangea, ki se je zaradi procesa tektonike plošč
razdvojila. Nastali sta dve velecelini. Kako sta se imenovali?
Odgovor zapiši na črti.

/2

___________ in ____________
/

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

/2

V notranjosti celine so območja, kjer 2 milijona let ni padla nobena kaplja dežja. Ta suha območja so
razmeram primerno poimenovali _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
/

2

3.3. V Pilovi rubriki Tačke smo brali o prikupnih siničkah. Zelo pogosto krmilnice obiskujejo štiri
od sedmih vrst, ki gnezdijo v Sloveniji. Za katero vrsto siničke je še posebej značilno,
da jo imajo ptičje bolhe zelo rade?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Za meniščka.

b.

Za močvirsko sinico.		

c.

Za plavčka.		

d.

Za veliko sinico.

/2
/

3.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o novih spektakularnih odkritjih.
Kje so odkrili najstarejšo trenutno odkrito stensko poslikavo živali v kraški jami iz obdobja
več kot 45.000 let pr. n. št.?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.
b.
c.
d.

/2
SKLOP 3

V Franciji.
V Indoneziji.
V Maleziji.
V Mjanmaru.

/

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

8

/2

Navidezna resničnost je oblika računalniške simulacije, pri kateri si udeleženec okolje ogleduje skozi
dva majhna zaslona, vgrajena v vizir.
DRŽI.

NE DRŽI.

/

Glavni gradnik umetne nevronske mreže je preprosta računska enota, imenovana nevtron.
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. Kar se je zgodilo v Voltovi celici, danes kemiki imenujejo oksidacija in …
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

redukcija.

b.

fermentacija.		

c.

redakcija.		

d.

agregacija.

/2
/

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom.
Kdo je predsednik, ki je sprožil vojno proti osi zla, kot je terorizem tudi poimenoval?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

John F. Kennedy.

b.

Barack Obama. 		

c.

George Bush.		

d.

/2
Aldo Moro.
/

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

/2

Upravo EU vodijo štiri glavne institucije, ki sprejemajo odločitve. To so Svet Evropske unije,
Evropska __________ , Evropski ______ in Evropski parlament.

SKLOP 4

/

5.1. Trio predsedstev sestavljajo tri države članice, ki prevzemajo predsedovanje Svetu EU druga za drugo.
Katera država NE sestavlja trenutnega tria (predsedovanje v letu 2022 in prvi polovici leta 2023).
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a.

Češka. 		

b.

Francija.			

c.

Švedska.		

d.

8

/2

Portugalska.
/

3

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

/2

Na srečanjih Evropske komisije so prisotni tisti ministri, ki v svojih državah pokrivajo področje,
obravnavano na posameznem srečanju.
DRŽI.

NE DRŽI.

/

Kohezijski sklad je namenjen financiranju večjih, predvsem infrastrukturnih projektov, do sredstev
pa so upravičene le države članice s podpovprečno razvitostjo.
DRŽI.

NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke so bile predstavljene zelo zanimive živali. S katero od naštetih živali
povezujemo sokola golobičarja? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Z lesno sovo.

b. Z medarskim jazbecem.

c. Z rjavim medvedom.

/2

d. S plavčkom.

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega.
Kako imenujemo predmete, ki dokazujejo človeško spretnost in znanje pri izdelavi predmeta?
Odgovor zapiši na črto.

/2

____________

SKLOP 5
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/

6.1. Katerega od naštetih spomenikov krasi detajl, ki je primer zgodnjega poskusa pripovedovanja mita
na podlagi resničnih dogodkov? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Maman.		

b. Kip svobode.

c. Spomenik proti rasizmu.

/2

d. Trajanov steber.

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.
2.
3.
4.

relief					
plinta					
provokacija
barok

Vodnjak treh kranjskih rek
Meščani Calaisa

/2

b. Joseph Beuys.

c. Jochen Gerz.

/2

d. Marcel Duchamp.

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.
Lov: _ _ _ _ _ _ _
Kolonizatorji: _ _ _ _ _ _ _ _ s

4

/

/

6.3. Kdo je umetnik/ca, ki se je podpisal/a pod skulpturo Fontana? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a. Louise Bourgeois.

/

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

/2
SKLOP 6

/

Lov: das _ _ _ _ _
Kolonizatorji: die _ _ _ _ _ _ _ _ _ n

8

/

