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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. Kdo je ilustriral to knjigo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Carlo Collodi.

b. Albert Sirk.

c. Antoine de Saint-Exupéry.

d. Matjaž Schmidt.

1.2. V prvi veselošolski temi smo se med drugim učili o prvi knjižni zbirki za mladino, ki je ime dobila  
po knjigi Bratovščina Sinjega galeba. Ta knjiga je jezikovno posodobljena ponovno izšla v zbirki  
Sinji galeb leta 2011. Kako imenujemo jezikovni element starejše dobe v novejšem, sodobnem jeziku?

 Odgovor zapiši na črto.

______________

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

V 4. stol. pr. n. št. so v starogrški koloniji, ki je danes Marseille v Franciji, uporabljali veliko predmetov iz kositra. 

To je bil tudi dom starogrškega raziskovalca  _________,  ki je iskal načine, kako bi kovino 

za predmete najlažje pripeljal domov.
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1.4. Vinetou je …
 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. otočje.

b. pleme.

c. ladja.

d. trilogija.

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 se je novica o Kolumbovem potovanju razširila po Evropi, so Portugalci še vedno hoteli odkriti  
pomorsko pot v Indijo preko Afrike, zato je kralj na pot nemudoma poslal Bartholomea Diaza.

DRŽI. NE DRŽI.

Naporno potovanje Francisca Pizarra je trajalo skoraj dve leti, preden so pristali v mestu Caxamarca,  
enem od pristanišč nekdanjega Peruja. 

DRŽI. NE DRŽI.

2.2. Pri Veseli šoli smo z Vorancem in Ajdo v knjigi Sončnica odkrivali različne plati življenja.
 Sončnica ima za seboj žalostno zgodbo. Ajdin očka pravi, da ima motnjo, ki povzroča, da človek 

ponavlja določene besede in tudi dejanja brez logičnega vzroka. To ponavljanje je močnejše od 
njegove volje. Kako se imenuje ta motnja?

 Odgovor zapiši na črto.

______________________   motnja

2.3. V Pilovi rubriki Kukalo smo brali o novem koronavirusu. Kako se na splošno imenuje bolezen,  
ki se z živali prenaša na človeka?

 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.

Polarni sij, ki se pojavlja na južnih širinah, imenujemo aurora borealis.

DRŽI. NE DRŽI.

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

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 severna velecelina?

 Odgovor zapiši na črto.

___________

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

Če se zunanja temperatura znižuje, se človek, potem ko tudi obleka ne daje več zaščite, brani s povečanim 

oddajanjem toplote. Telo toploto proizvaja z mišično ali nemišično  ___________.
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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. Za katero vrsto siničke je še posebej značilno, da si svoja skrivališča  
natančno zapomni, kar je povezano s tem, da je zelo velik del možganov povezan s spominom?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Za meniščka.    b.     Za močvirsko sinico.  c.     Za plavčka.  d.     Za veliko sinico.

3.4. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o novih spektakularnih odkritjih. Neka družina iz 
Rima je imela doma sliko, na kateri je bil naslikan pogost motiv v slikarstvu, imenovan poklon Svetih 
treh kraljev. Sprva so menili, da je kopija, a se je izkazalo, da gre za original velikega nizozemskega 
baročnega mojstra iz 17. stoletja, imenovanega tudi slikar svetlobe. Kdo je ta znani umetnik?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Hals.      c.     Vermeer.

b. Van Gogh.     d.     Rembrandt.

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

Razvijalec strojne robotike je poklic, ki skrbi za delo z avtonomnimi roboti in programira povezave med 
njihovimi zaznavami in akcijami.

DRŽI. NE DRŽI.

Podpodročji umetne inteligence biometrija in računalniški vid se ukvarjata z zelo naprednim iskanjem  
ključnih zakonitosti obrazov in prstov, ki nas unikatno razlikujejo od drugih ljudi.

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 …

 Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. oksidacija in redukcija.    c.     agregacija in redakcija.

b. oksidacija in redakcija.    d.     kristalizacija in oksidacija.

4.3. V Pilovi rubriki Skrivnosti zgodovine smo brali o dogodkih, povezanih s terorizmom. 
 V kateri ustanovi se je razstrelil samomorilec v glavnem mestu Libanona in pri tem ubil 63 ljudi? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. V vojaški bazi ZDA.    c.     V stavbi Združenih narodov.

b. V ameriškem veleposlaništvu.   d.     V vojaški bolnišnici.

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

Evropski parlament sestavlja  ___  neposredno izvoljenih poslancev.

_________  pogodba določa, da je največje možno število poslancev 

posamezne države 96, najmanjše število poslancev pa 6.

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 prvi polovici leta 2021?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Belgija.   b.     Nemčija.  c.     Portugalska.            d.     Avstrija.
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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.

Kohezijski sklad se uporablja za države članice EU, katerih BDP je nižji od 90-odstotnega povprečja EU-27.

DRŽI. NE DRŽI.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Obalno-Kraško, Osrednjeslovensko,  
Goriško in Gorenjsko.

DRŽI. NE DRŽI.

5.3. V Pilovi rubriki Tačke so bile predstavljene zelo zanimive živali. Dopolni poved. 
 Na črtice zapiši manjkajočo besedo.

Sove so  ________  živali, kar pomeni, da so dejavne ponoči.

5.4. Z Veselo šolo smo raziskovali kiparsko umetnost in izvedeli veliko novega.  
Kako se imenuje stvaritev umetnika J. Beuysa, ki jo sestavlja 12 sani, opremljenih  
z rečmi, ki se zdijo umetniku nujne za preživetje katastrofalne nesreče? 

 Odgovor zapiši na črto.

___________

6.1. S katero od naštetih upodobitev povezujemo besedo »plinta«?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Z Meščani Calaisa.     c.     S Trajanovim stebrom.

b. S Fontano.      d.     Z Metalcem 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. non finito        Mojzes

2. barok         Spomenik proti rasizmu

3. provokacija

4. nacizem

6.3. Pod katero od naštetih umetnin se je podpisal Marcel Duchamp? 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Stol z mastjo.     c.     Fontana.

b. Rabbit.      d.     Človek, ki je iz stanovanja poletel v vesolje.

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.

Kosovni odpadki:  ___ k _    _____

Daljinski upravljalnik:

a   _____ e    _______ 

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

Baker:  das   ____ e _

Daljinski upravljalnik:  

die   _____________


