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1.1. Zima ima svoj čar in športe, ki imajo točno določena pravila. So pa tudi taki zimski športi, ki so zelo posebni.  
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Zimski alpinizem vključuje plezanje po snežno-lednih in kombiniranih smereh in turno smučanje.

DRŽI NE DRŽI

Izdelovanje ledenih in sneženih skulptur poznamo v različnih deželah; v Sloveniji na Notranjskem izdelujejo ledene kipe Martina Krpana.

DRŽI NE DRŽI

1.2. Planica je zibelka smučarskih poletov.
 Dopolni poved in pazi na pravilen zapis.

V dolini pod Poncami je stala prva skakalnica velikanka na svetu,   _________  velikanka. 

1.3. Kako se imenuje edini slovenski narodni park?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. Krajinski park Logarska dolina

b. Triglavski narodni park

c. Regijski park Škocjanske jame
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1.4. Zimske olimpijske igre prirejajo vsaka štiri leta. Zadnje ZOI so potekale lani na Kitajskem. Katera 
država bo gostiteljica leta 2026?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a. Avstrija

b. Norveška

c. Italija

2.1. Ukrajinci za zapis uporabljajo drugačno pisavo kot Slovenci. Kako se imenuje ta pisava?
 Dopolni poved.
 

Imenuje se   ________.  

2.2. Potemkinove stopnice v Odesi so dobile ime po filmu Oklepnica Potemkin. 
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 V filmu je znamenit prizor spopada med:
a.     carsko vojsko in civilisti.  b.     Rusi in Ukrajinci.  c.     Rusi in Nemci.

2.3. Na spodnje črtice napiši, kako z ukrajinsko besedo poimenujemo veliko lakoto.

_________  

2.4. Angleški pisatelj George Orwell je zaslovel z romanom Živalska farma.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Živalska farma opisuje življenje na kmetiji in prikaže težave pri reji prašičev.

DRŽI NE DRŽI

Vse živali se držijo zastavljenih pravil, po katerih so vse enakopravne in delajo v dobro vseh.

DRŽI NE DRŽI

3.1. Pri svoji gradnji je Plečnik uporabljal ostanke prejšnjih gradenj. Kako pravimo ponovni uporabi že uporabljenih 
snovi?

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     rekonstrukcija   b.     recikliranje   c.     reprodukcija

3.2. Opuščen samostan reda križnikov (iz 13. stol.) je Plečnik preuredil v eno najlepših kulturnih prizorišč v 
mestu – Križanke. Ob vstopu na arkadno dvorišče nas pozdravi napis.  

 Dopolni poved in pazi na pravilen zapis.

»Minljiv si, le tvoja dela so tvoj    ______ .« 

3.3. Kateri od navedenih Plečnikovih dosežkov bi ustrezal grški nekropoli?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Kongresni trg

b.     NUK

c.     Pokopališče Žale
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3.4. Plečnikova Ljubljana je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Na seznamu pa ni vseh 
Plečnikovih dosežkov.

 Obkroži črko pred dosežkom, ki ga NI na seznamu.

a.     Bežigrajski stadion

b.     Vrt vseh svetih

c.     Cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški 

4.1. Svetloba, voda, toplota, hrana, zrak in prostor se spreminjajo, a človek skuša okolje prilagoditi sebi.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Kadar se vodni hlapi pri tleh, ki so hladnejša od ozračja, utekočinijo, nastane slana.

DRŽI NE DRŽI

Vodni krog je oznaka za neprestano kroženje in spreminjanje vode.

DRŽI NE DRŽI

4.2. Fotosinteza poteka le v zelenih rastlinah.  
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 Fotosintezo omogoča:
a.     sončna toplota.  b.     sončna svetloba.       c.     plin ozon.  č.     ogljikovi hidrati.

4.3. Dopolni poved in pazi na pravilen zapis. 
 
 Zrak je mešanica plinov, ki obdajajo Zemljo. 

To imenujemo ozračje ali   _________. 

4.4. Včasih so si doma svetili s petrolejkami. 
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

 To so bile svetilke na petrolej – vnetljivo tekočino, ki se pridobiva iz 
a. smole.

b. plina.

c. nafte.

5.1. Slovenci smo s protestantizmom dobili prve knjige v slovenščini. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Obdobje protestantizma ali reformacije se imenuje tudi liberalizem.

DRŽI NE DRŽI

Škof Tomaž Hren je bil začetnik protestantizma na Slovenskem.

DRŽI NE DRŽI

5.2. Praznik knjige je 23. april. Na ta dan sta leta 1616 umrla izjemna književnika. Katera?
 Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma.

a.     Lewis Carroll      b.     William Shakespeare

c.     Miguel de Cervantes    č.     Hans Christian Andersen
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SKLOP 6

5.3. Dopolni poved. Pazi na pravilen zapis. 
 
 V začetku 20. stoletja je postavil izboljšano teorijo gravitacije. Na grmadah leta 1933 so gorele tudi knjige tega 

izjemnega fizika in nobelovca Alberta   _________. 

5.4. Brali smo knjigo Vse se vrača ameriške reperke Angie Thomas.  
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 Zakaj se Starr boji povedati očetu, da se sestaja s Chrisom? 
a. Ker Maverick ne mara črncev, ki se videvajo z belci.

b. Ker je Chris član tolpe.

c. Ker se Chris grdo obnaša do Starr.

č. Ker se Maverick ne razume s Chrisovim očetom.

6.1. Težnost oblikuje Sonce. Pod vplivom lastne teže se je Sonce stisnilo v idealno obliko – kroglo.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Težnost je pojav, ko se telesa privlačijo zaradi svoje mase. Pojav imenujemo tudi gravitacija.

DRŽI NE DRŽI

Sila težnosti je vedno privlačna – telesa vedno vleče drugo k drugemu.

DRŽI NE DRŽI

6.2. Dopolni poved.

 Zunanja in najdebelejša plast atmosfere Sonca, ki sega daleč v prostor, se imenuje  ______.

6.3. Za višjo temperaturo Zemlje je kriv pojav, ki mu pravimo učinek tople grede.
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

 Katera vrsta svetlobe ostaja zaradi toplogrednih plinov ujeta v zraku?
a. vidna svetloba

b. infrardeča svetloba

c. ultravijolična svetloba

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. 

 brati _______________________________ 

obstajati  _______________________________ 

 Schreib die Deutsche Bedeutung dazu.

 brati _______________________________ 

obstajati  _______________________________ 


