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1.1. Zemlja je naš dom, kjer je vsako bitje našlo svoj prostor.
 Obkroži črki pred pravilnima trditvama.

Zemlja je planet, ki kroži okrog: 
a.     svoje navidezne osi.  

b.     Sonca.   

c.     Lune.

1.2. Naš planet je peti po velikosti v našem osončju.
 Dopolni poved.

Zemlja je ravno prav oddaljena od   __ ___ , da je na njej mogoče življenje.

1.3. Kako rečemo vodi, ki se po dežju steka v zemljo, lahko pa jo tudi ujamemo v posebne cisterne? 
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.  

a.     vodenka    

b.     viharnica   

c.     deževnica
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1.4. Dihanje je za naše življenje nujno.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Z vdihom zraka dobimo v telo kisik. 

DRŽI NE DRŽI

Fotosinteza poteka v vseh rastlinah.

DRŽI NE DRŽI

2.1. Tržnica je čudovit primer Plečnikove arhitekture, ki je narejena za ljudi.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Tržnica je bila zgrajena med prvo svetovno vojno.

DRŽI NE DRŽI

Tržnica stoji ob reki, kjer je bilo včasih srednjeveško obzidje.

DRŽI NE DRŽI

2.2. Plečnik je Narodno in univerzitetno knjižnico razumel kot tempelj modrosti. Kljuki vhodnih vrat 
NUK-a krasita glavi neke živali.

 Dopolni poved in pazi na pravilen zapis.

Glavi predstavljata Pegaza, mitološkega krilatega   _____ ,  ki obiskovalce simbolično pospremi v svet znanja. 

2.3. Plečnik je bil kratkoviden, za njim je ostalo veliko očal. Kako rečemo tej vrsti očal, ki jih je nosil Plečnik?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. očalniki    b.     nanosniki   c.     ščipalniki

2.4. Šolanje mladega Plečnika najprej ni potekalo povsem gladko.
 Dopolni poved.

Ko mu ni šlo na nižji gimnaziji, je postal   _______  v očetovi mizarski delavnici. 

3.1. Ukrajina je v marsičem NAJ.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Mesto Lvov ima največ stopnic na prebivalca.

DRŽI NE DRŽI

Ukrajina je tretja največja država v Evropi.

DRŽI NE DRŽI

3.2. Katera država je leta 2022 napadla Ukrajino?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

a.  ZDA     b.     Rusija   c.     Sovjetska zveza
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3.3. Kako se imenuje ukrajinska narodna noša?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.  ukrajinka   b.     višivanka   c.     ušivanka

3.4. Prve kavarne so se po turškem obleganju pojavile v glavnem mestu Avstrije. 
 Dopolni poved. Pazi na pravilno začetnico!

To mesto je   _____. 

4.1. Med Slovenci je veliko smučarjev – rekreativcev. Med mladimi pa se povečuje število deskarjev na snegu.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Med opremo teka na smučeh je tudi puška.

DRŽI NE DRŽI

Alpsko smučanje je ena najbolj množičnih in priljubljenih športnih aktivnosti, ki je postala priljubljena po 2. svetovni vojni.

DRŽI NE DRŽI

4.2. Kaj so uporabljali na podplatu čevljev v prazgodovini, da so si naredili »drsalke«?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. okroglo mrežo iz kože  b.    ostre drobce živalskih kosti             c.     rezilo noža

4.3. Kako se imenuje kraj, od koder izvirajo »slovenske« smuči?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. Bloke    b.     Bovec   c.     Bled 

4.4. Pozimi marsikje iz snega in kock ledu ustvarjajo ledene skulpture. 
 Prečrtaj napačen podatek (besedo) v povedi in na črto zapiši pravo besedo. Pazi na pravilno začetnico.

V Črni Na Koroškem gradijo gradove kralja Arturja. 

__________________

5.1. Sonce v številkah in primerjave
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Če si Zemljo zamislimo kot zrno popra, bi bilo Sonce veliko kot košarkarska žoga.

DRŽI NE DRŽI

Temperatura plasti Sonca, ki jo vidimo kot površje, je približno 250 stopinj Celzija.

DRŽI NE DRŽI
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SKLOP 6

5.2. Zemlja je tretji kamen od Sonca. 
 Obkroži črko pred pravilno trditvijo.

 To pomeni, da
a. je po oddaljenosti tretji planet od Sonca.

b.  je po velikosti tretji planet za Soncem.

c.  je tretja po kamniti sestavi tal.

5.3. Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA trditvama.
 
 Oblaki nastanejo iz vode, ki

a.  prihaja iz vesolja.

b.  izhlapi s površja Zemlje pod vplivom sončeve svetlobe.

c.  sama od sebe nastane v zraku zaradi vetra.

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

 Kdo se izvali iz prestrašenih misli in raste in raste?
a. Ledena kraljica

b. Megleni kralj

c. Ptičje strašilo

6.1. Knjige spodbujajo razmišljanje. V preteklosti so nasprotniki tudi zaradi tega knjige zažigali.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V Ljubljani so leta 1601 gorele tudi knjige Primoža Trubarja.

DRŽI NE DRŽI

Ker knjige o Harryju Potterju vključujejo čarovnike in čaranje, je pred leti poljski duhovnik zažgal knjige iz te serije.

DRŽI NE DRŽI

6.2. Obkroži črko pred NEPRAVILNIM odgovorom.

 Primož Trubar je bil:
a. protestant.  b.     avtor prve knjige v slovenskem jeziku.               c.     protireformator.

6.3. Dopolni poved.

V Sloveniji s posebnim sadežem označujemo odlične knjige. To je   ______.  

6.4. Znanje jezikov nas povezuje. Reši angleško nalogo, če se učiš angleščino, oziroma nemško nalogo, če 
se učiš nemščino.
  Na črte napiši imeni prevoznih sredstev.

 Schreib die Namen der Fahrzeuge.

 das _____ ____

 das _____ ____

 Na črte napiši imeni prevoznih sredstev.
 Write the words for the vehicles on the lines.

 a _____ ____

 a _____ ____


