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1.1. V Ukrajini se je zgodila najhujša jedrska nesreča v zgodovini.  
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Najhujša jedrska nesreča v Ukrajini se je zgodila v jedrski elektrarni Kijev.

DRŽI NE DRŽI

Pripjat od jedrske nesreče naprej imenujejo »mesto duhov«.

DRŽI NE DRŽI

1.2. Kaj predstavljata barvi na ukrajinski zastavi?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a.     polje             b.     nebo             c.     ogenj             č.     vodo

1.3. Kdo ali kaj je bil ANTONOV?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Izumitelj prve plinske svetilke.

b. Vrsta letala.

c. Ime najgloblje postaje podzemne železnice.
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1.4. Dopolni poved. Pazi na pravilen zapis.

V Ukrajini je vodja države predsednik Volodimir   ________. 

2.1. Zemljo imenujemo tudi modri planet.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Po oddaljenosti je tretja od osmih planetov v našem osončju in peta po velikosti.

DRŽI NE DRŽI

Približno 30 % njenega površja prekrivajo oceani.

DRŽI NE DRŽI

2.2. Tla so zgornja plast Zemljine skorje, so koža Zemlje. Tu živimo.
 Obkroži črko pred NEPRAVILNO trditvijo.

a. 1 cm humusa nastaja lahko 500 let in več.

b. Tla so zgrajena iz ene plasti.

c. Na 1 ha živi v tleh nekaj ton živali.

2.3. Dopolni poved. Pazi na pravilen zapis.

Kadar se vodni hlapi oprimejo delcev v ozračju, nastane pojav, ki povzroča slabo vidljivost. 

Temu rečemo  _____.  

2.4. Poznamo različne vrste energije. 
 Preveri zapisano in obkroži črki pred pravilnima trditvama. 

a. V hidroelektrarnah je vir energije voda, ki jo spremenijo v električno energijo.

b. Včasih je vlak poganjala parna lokomotiva. Vodo so segrevali z drvmi.

c. Veter in sonce sta zelena vira energije.

3.1. O arhitektu Jožetu Plečniku smo izvedeli marsikaj zanimivega. Kaj je svojim študentom vedno polagal na srce?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Naj ne mine dan brez čaja.           b.     Naj ne mine dan brez branja.           c.     Naj ne mine dan brez črte.

3.2. Na mestu Plečnikovega Čevljarskega mostu je nekoč stal lesen most, ki je v srednjem veku povezoval 
Mestni in Novi trg.

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

Najprej so bili na njem mesarji, ki so tam rezali in prodajali meso.

DRŽI NE DRŽI

Mesarski most se imenuje tudi Šuštarski most.

DRŽI NE DRŽI
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3.3. Plečniku je za urbanistično prenovo Ljubljane kot izhodišče služil načrt, ki ga je po potresu leta 1895 
naredil arhitekt Maks Fabiani. Pomembno mesto v njem je imelo osrednje sprehajališče.

 Obkroži črko pred pravilno trditvijo.

a. Plečnik je promenado, pot za sprehajanje, tlakoval in obdal s stebrički.

b. Del promenade je Jakopičevo sprehajališče, ki se uporablja tudi za razstave kot galerija pod milim nebom.

c. Osrednje sprehajališče je uredil na Tromostovju.

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

 V spodnji trditvi je napaka. Prečrtaj napačno besedo in na črto napiši pravo.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.1. Sonce je povprečna zvezda med stotinami milijard zvezd v naši Galaksiji.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Sonce in planeti so skoraj sočasno nastali pred 460 milijardami let.

DRŽI NE DRŽI

Življenjska doba Sonca je približno 1 milijon let.

DRŽI NE DRŽI

4.2. Navidezno površje Sonca oddaja veliko energije v obliki svetlobe.
 Obkroži črko pred NEPRAVILNIM odgovorom.

 Sonce oddaja
a.     vidno svetlobo.    b.     infrardečo svetlobo.

c.     neonsko svetlobo.    č .     ultravijolično svetlobo.

4.3. Se spomniš sončevega vetra? Kaj zasveti na nebu, ko ta trči v ozračje? 
 Odgovor vpiši na črtice.

_ _ _ _ _ _ _     _ _ _   

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

 Koga je iskala Silva v megli, ker se je izgubil?
a. Rozamunda

b.     Silvestra                                       

c.     Toma

5.1. Zakaj so v preteklosti prepovedovali ali celo sežigali knjige? 
 Obkroži črki pred dvema najpogostejšima razlogoma.

a. Ker so širile oblastem nevarne ideje.

b. Ker so bile v nasprotju s seznami priporočenega branja.

c. Ker so preveč pritegnile bralce in ti niso več delali.

č. Ker so bile v nasprotju z uveljavljenimi verskimi nauki.
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5.2. Dopolni poved in pazi na pravilno začetnico.

Praznik knjig za otroke je 2. april, rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana  _________.  

5.3. Pisateljica Harriet B. Stowe opisuje življenje sužnjev na plantažah v ZDA. Knjiga je bila velika 
uspešnica v 19. stoletju. O kateri knjigi govorimo?  

 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.
 
 a.  Koča strica Toma    b.     Pastirci  c.     Malala in čarobni svinčnik

5.4. Knjiga Alica v čudežni deželi je bila na Kitajskem prepovedana, ker: 
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA trditvama.

 a. prikazuje Kitajsko kot deželo, v kateri deklicam ni dovoljeno šolanje.

 b. se v njej živalski liki obnašajo tako kot ljudje.

 c. se Alica bori za pravice temnopoltih.

6.1. Vsi na sneg, pobelil je breg! Bele snežinke kličejo: »Na smučke, na sanke, na drsalke!«
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V skandinavskih deželah so drsali po ledu in smučali pred več kot 5000 leti.

DRŽI NE DRŽI

Slovenci imamo dolgo smučarsko tradicijo. Prve so se pojavile kranjske smuči.

DRŽI NE DRŽI

6.2. Slovenci imamo izjemne športnike, tekmovalce v zimskih disciplinah.
 Poveži imena športnikov z njihovimi disciplinami, tako da ob številko vpišeš pravilno črko.

 1. ____   Jakov Fak                                             A  deskanje

 2. ____   Petra Majdič                                        B  biatlon

 3. ____   Žan Kranjec                                          C  tek na smučeh

 4. ____   Gloria Kotnik                                       Č  alpsko smučanje

6.3. Nekateri slovenski športniki so svojo športno pot nadaljevali v tujini. Kdo je najbolj znan v zimskih športih?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a.      Luka Dončić       b.     Anže Kopitar                 c.     Žan Košir

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

 Write the translation of the following words. 

most  a _______________________________ 

knjižnica  a              _______________________________ t.

 Schreib die deutsche Bedeutung dazu. 
 Pass auf die Großschreibung auf.

hiša     das _______________________________ 

cerkev    die              _______________________________


