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1.1. V prvi veselošolski temi smo se med drugim učili o prvi knjižni zbirki za mladino. V zbirki Sinji 
galeb je leta 2011 izšel ponatis predvojne izdaje Bratovščine Sinjega galeba – nekoliko jezikovno 
posodobljen. Kako imenujemo jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Anarhizem.     c.     Arhaizem.

b. Altruizem.     d.     Aforizem.

1.2. V prvi veselošolski temi smo se med drugim učili o prvi knjižni zbirki za mladino. Zbirka je ime dobila 
po knjigi Bratovščina Sinjega galeba. Zgodba je najprej izhajala v nadaljevanjih v mladinski reviji. 
Kateri? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Pionirski list.     c.     Rast.

b. Naš rod.      d.     Utrinki. 

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

Zgodaj zjutraj,  __.  oktobra  ____,  je mornar Rodrigo de Triana na Pinti 

zagledal kopno. Admiral Kolumb je prvi stopil na trdna tla.
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1.4. Tumbez je …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. ladja.

b. trilogija.

c. pleme. 

d. mesto.

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.

Kolumbova admiralska ladja Santa Maria je pristala na karibskem otoku Guanahani, ki se danes imenuje  
San Salvador.

DRŽI. NE DRŽI.

Ferdinand Magellan je odgovoren za žalostno usodo inkovskega kralja Atahualpa.

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo z Vorancem in Ajdo v knjigi Sončnica odkrivali različne plati življenja.
 Voranc je Ajdi pojasnil besedo: »To je hrepenenje po domu, po mladosti. To je, če se malce žalostno 

spominjaš, kako je bilo, ko si bil otrok, in si želiš, da bi se ponovilo.« 
 O kateri besedi je govoril?
 Odgovor zapiši na črto.

____________ 

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

Bolezen, ki jo povzroča koronavirus, se imenuje covid-19. Ta nalezljiva bolezen je  __ o ____, 

kar pomeni, da se je z živali prenesla na človeka.

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

Zemlja je decembra v odsončju, kar pomeni, da je Zemlja najbolj oddaljena od Sonca v antarktični zimi,  
avgusta pa v prisončju, kar pomeni, da je Zemlja najbližje Soncu v antarktičnem poletju.

DRŽI. NE DRŽI.

Polarni sij nastane, ko električno nabiti delci (elektroni, protoni in težki ioni) iz Sončeve atmosfere pridejo  
v stik z Zemljinim ozračjem, kjer reagirajo v stiku s kisikovimi in dušikovimi atomi.

DRŽI. NE DRŽI.

3.1. Najprej je obstajala supercelina ali pracelina Pangea, ki se je zaradi procesa tektonike plošč razdvojila.  
Nastali sta dve velecelini. Kako se je imenovala južna velecelina?

 Odgovor zapiši na črto.

____________

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

Pod polarnim ledom so  _________,  ki so neprecenljiv material za raziskave. 

Večina je skalnatih, našli pa so tudi kovinske, ki vsebujejo predvsem železo in nikelj.
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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 siničke je znana po sposobnosti,  
da lahko opreza za hrano tako, da na veji visi obrnjena na glavo?

 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.  
Kako se imenuje beneški otok, s katerega izvirajo modre steklene kroglice,  
ki so jih našli v kraju Punyik Point na Aljaski in dokazujejo, da so bili Evropejci  
na ameriških tleh že pred Kolumbom?

 Odgovor zapiši na črto.

____________

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

Že leta 1972 so izdelali prvega humanoidnega robota, ki je znal hoditi, prijemati stvari in zaznavati okolico  
z računalniškimi očmi in ušesi.

DRŽI. NE DRŽI.

Razvijalec strojne inteligence je poklic, ki se ukvarja z razvojem novih metod za razumevanje, prepoznavanje  
in napovedovanje iz podatkov, kamor spada tudi področje računalniškega vida in učenja naravnega jezika.

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 … 

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     cink in litij.            b.     železo in cink.  c.     cink in baker.      d.     nikelj in železo.

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom. Katera od  
naštetih besed pomeni vojno (tudi vojna proti ZDA)? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Džazira.             b.     Salam.    c.     Džihad.      d.     Talsam.

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

Evropski parlament je ena od treh zakonodajnih vej Evropske unije in ena od njenih sedmih institucij. 

Sedež ima v  ___________,  zaseda tudi v  _______,  

sekretariat pa deluje v Luxembourgu. 

5.1. Trio predsedstev sestavljajo tri države članice, ki prevzemajo predsedovanje Svetu EU druga za drugo. 
 Katera država je bila v triu s Slovenijo in je predsedovala v drugi polovici leta 2020? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Nemčija.             b.     Francija.   c.     Madžarska.      d.     Portugalska. 
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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.

Stolp Vinarium je po odprtju hitro postal najbolj obiskana turistična znamenitost na Goriškem in tretja najbolj 
obiskana točka v Sloveniji. 

DRŽI. NE DRŽI.

Od leta 2016 se kohezijska regija Zahodna Slovenija uvršča med evropske razvite regije, Vzhodna Slovenija  
pa ostaja med manj razvitimi.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke so bile predstavljene zelo zanimive živali. Kako se imenuje puščava,  
kjer živi medarski jazbec? Odgovor zapiši na črto.

______________

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega. Kako se imenuje kiparska 
stvaritev, pri kateri je J. Beuys uporabil materiala, ki ju ne povezujemo s kiparstvom, in govori 
o človeku, ne da bi upodabljala človeka?

 Odgovor zapiši na črto.

__________________

6.1. Kaj od naštetega je protispomenik? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Maman.   b.     Spomenik proti rasizmu. c.     Trajanov steber.   d.     Meščani Calaisa.

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. barok         Meščani Calaisa

2. plinta         Fontana

3. terribilita

4. provokacija

6.3. Kdo je umetnik/ca, ki se je podpisal/a pod umetnino z naslovom Rabbit? 
 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.

Prostovoljec:  a   _________ 

Izkušnje:  __________ s

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

Prostovoljec:  der   ___________

Izkušnje:  die   ___________


