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1.1. Veliki arhitekt Jože Plečnik je bil mnenja, da ograje med hišami, kjer se sosedi dobro razumejo, niso 
potrebne. Kdo je bil njegov najbližji sosed?  

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Peter Klepec   

b. Fran Saleški Finžgar   

c. Ivan Cankar

1.2. Mojster Plečnik je v nekem obdobju pol leta živel in delal v enem mestu, pol pa v drugem. V katerih 
dveh mestih je takrat bival? 

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     V Pragi in Ljubljani.   

b.     V Trstu in Pragi.   

c.     V Mariboru in na Dunaju.

1.3. Stavba, ki je najožja ljubljanska hiša, je ime obdržala tudi po Plečnikovi obnovi.
 Na črto napiši pravilno manjkajočo besedo.

Stavba se imenuje   ________ , ker je po obliki podobna likalniku.
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1.4. Letos praznujemo visoko obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. Katero?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     100.    

b. 150.       

c.     200.

2.1. Za Ukrajino smo zapisali, da je v marsičem posebna. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Trembita velja za najdaljše svetovno glasbilo.

DRŽI NE DRŽI

Po predoru ljubezni občasno še vedno vozi avtobus.

DRŽI NE DRŽI

2.2. Na črto napiši ustrezni barvi.

 Ukrajinsko zastavo sestavljata dve barvi,  ______ in _____.  

2.3. Obkroži DVE NEPRAVILNI trditvi.

a. Čeprav je Ukrajina ravninska, ima kar nekaj smučišč.

b. Glavno mesto Ukrajine je Černobil.

c. Predsednik Ukrajine je Taras Ševčenko. 

2.4. Obkroži pravilno trditev.
 Ukrajina v Evropi pridela največ:

a. kakava.

b. pšenice.

c. koruze.

3.1. Zemlja je naš dom. In tla so zgornja plast Zemljine skorje.
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

Kako še rečemo tlom? 
a.    pljuča zemlje   b.    koža zemlje   c.    podplati zemlje

3.2. Voda je povsod okrog nas.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V živih bitjih je približno 10 % vode.

DRŽI NE DRŽI

V meduzah je več vode kot v človeku.

DRŽI NE DRŽI



3

8

8

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

    / 2

/

SKLOP 3

SKLOP 4

    / 2

/

3.3. V naših vinogradih so kmetje postavljali lesene klopotce, ki jih je poganjal veter.
 Obkroži črko pred pravilno trditvijo.

 Kaj so klopotci?
a. Naprave za plašenje ptičev, da ne bi pojedli grozdja.

b. Ptičja strašila, namenjena plašenju krtov.

c. Mlini na veter, namenjeni mletju grozdja. 

3.4. Brali smo knjigo Bleščivka. 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 Kaj Tomo ukrade Silvi iz njenega kuhinjskega smetnjaka?
a. kakec

b. ingverjev piškot

c. ptičje pero  

4.1. Zemlja je eden od osmih planetov, ki poleg množice pritlikavih planetov, asteroidov, kometov in 
drugih manjših teles krožijo okoli Sonca.

 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Njena posebnost je, da je edino telo, na katerem obstaja življenje.

DRŽI NE DRŽI

Sonce kroži okoli Zemlje.

DRŽI NE DRŽI

4.2. Zemlja sije.
 Obkroži črki pred DVEMA NEPRAVILNIMA odgovoroma.

 Zemlja največ svetlobe dobiva od:
a. Sonca.    b.     Lune.  c.    javne razsvetljave.

4.3. Sonce je središčno telo Osončja.
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 Sonce je:
a. planet.   b.     komet.     c.     zvezda.

4.4. Sonce je motor za Zemljo.
 Obkroži črko pred NEPRAVILNO trditvijo.

a. Rastline vpijajo svetlobo Sonca, kar jim daje energijo za rast in razmnoževanje.

b. Živali se hranijo z rastlinami in pravzaprav jedo predelano energijo Sonca.

c. Velika količina sončeve energije je kriva za vulkane in potrese.

5.1. V preteklosti je bila prepovedana tudi knjiga Alica v čudežni deželi.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Knjiga je bila prepovedana v Ameriki, ker se v njej Alica bori za pravico deklic do šolanja.

DRŽI NE DRŽI

Knjigo so prepovedale kitajske oblasti, ker se živali v njej obnašajo kot ljudje.

DRŽI NE DRŽI
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5.2. Na črto napiši pravilno manjkajočo besedo.

 Prvo knjigo v slovenskem jeziku je napisal Primož   ______. 

5.3. Ameriška pisateljica v knjigi Koča strica Toma opisuje življenje:
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. kavbojev.

b. sužnjev.

c. Indijancev.

5.4. V Sloveniji označujemo odlične knjige s posebnim znakom. Kateri znak je to?
 Obkroži črki pred DVEMA NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. zlato pero 

b. zlato jabolko

c. zlata hruška

6.1. »Planica, Planica, ledena kraljica!« pojejo navijači smučarskih skakalcev vsako leto pod Poncami. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Poleg Planice imamo Slovenci pomembno prizorišče smučarskih skokov v Ljubnem ob Savinji, kjer se vsako leto pomerijo skakalke.

DRŽI NE DRŽI

Žan Kranjec je prvi Slovenec, ki je v Planici skočil čez magično mejo 200 metrov.

DRŽI NE DRŽI

6.2. Kako še imenujemo skakalnico velikanko?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. vzletnica  b.     letalnica    c.     zaletalnica

6.3. V Sloveniji z različnimi prireditvami ohranjamo tradicijo smučanja na »starih« smučeh v oblačilih, ki 
so jih nosili naši predniki. Iz česa so bile prve smuči? 

 Obkroži črki pred DVEMA NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. Iz kovine.  b.     Iz lesa.   c.     Iz plastike.

6.4. Znanje jezikov nas povezuje. Reši angleško nalogo, če se učiš angleščino, oziroma nemško nalogo, če 
se učiš nemščino.

 Kateri dve barvi sta na ukrajinski zastavi?
 Dopolni.
 Which two colours can you find in the Ukrainian flag?
 Complete.

 The colours are  _ L __ and  Y __ L O _ . 

 Kateri dve barvi sta na ukrajinski zastavi? 
Dopolni.

 Welche zwei Farben sind in der ukrainischen 
Flagge?

 Ergänze.

 Das sind _ L _ _ und _ _ _ B. 


