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1.1. Arhitekt Jože Plečnik je nameraval urediti most z loggio.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Loggia je prostor, ki je na eni ali več straneh zaprt samo s stebri.

DRŽI NE DRŽI

Loggia je drugo ime za trg na vodi.

DRŽI NE DRŽI

1.2. O arhitektu Plečniku smo izvedeli marsikaj zanimivega. Bil je zelo delaven človek.
 Dopolni poved.

Svojim študentom je vedno polagal na srce, naj ne mine dan brez   ____ . 

1.3. Plečnik je zasnoval tudi Katedralo svobode, a je ni nikoli uresničil. Kaj naj bi ta bila?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. Največje kulturno prizorišče na Slovenskem.

b. Cerkev, posvečena spominu na protestante. 

c. Slovenski parlament. 
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1.4. Pri svoji gradnji je arhitekt Jože Plečnik uporabljal ostanke prejšnjih gradenj. Kako pravimo ponovni 
uporabi že uporabljenih snovi?

 Odgovor napiši na črto.

_____________________________________________ 

2.1. Zemlja je naš dom. Delimo si ga s 7,8 milijarde ljudmi in z nešteto drugimi živimi bitji.
 Dopolni poved in pazi na pravilen zapis.
 

Stari Grki so verjeli, da Zemljo sestavljajo »elementi« _________________ , voda, 
_________________ in ogenj.   

2.2. Voda v naravi neprestano kroži in se spreminja.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Dež pronica v zemljo in se zbira nad neprepustnimi kamninami kot podtalnica, polni reke in potoke, jezera in morja.

DRŽI NE DRŽI

Pojav, ko vodni hlapi zaradi nizkih temperatur  na rastlinah in drugih površinah zmrznejo, se imenuje rosa.

DRŽI NE DRŽI

2.3. Kaj se dogaja med celičnim dihanjem?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Sladkor glukoza reagira s kisikom in nastaneta voda in ogljikov dioksid.

b.  Iz vode in ogljikovega dioksida s pomočjo svetlobne energije Sonca nastaja sladkor.

c.  Rastline sladkor spremenijo v škrob, ki je hrana za mnoge živali in tudi človeka.

2.4. Vreme pomeni trenutno stanje ozračja na nekem območju. V Sloveniji je zaradi njene geografske 
raznolikosti tudi podnebje razgibano.

 Na črte na pravilno mesto napiši manjkajoča tri podnebja v Sloveniji in pazi na pravilen zapis.

V gorah je _________________, ob morju _________________, v največjem delu 

_________________.   

3.1. Sonce oddaja veliko energije v obliki svetlobe, ki ji pravimo vidna svetloba.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Površje Sonca oddaja tudi očem nevidno infrardečo in ultravijolično svetlobo.

DRŽI NE DRŽI

Ultravijolično svetlobo sevajo segreta telesa.

DRŽI NE DRŽI

3.2. Razdalja med Zemljo in Soncem je v povprečju 150 milijonov kilometrov. 
 Dopolni poved.

Tej razdalji pravimo  ___________  enota.   

3.3. Sončev veter ni pravi veter, ampak množica delcev, ki bežijo s Sonca. Kaj zasveti na nebu, ko ta veter trči v ozračje?
 Obkroži črko pred NEPRAVILNIM odgovorom.

a.     polarni sij  b.     severni sij  c.     sončev sij
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3.4. Sonce ima tri plasti atmosfere. Ena od spodnjih trditev NE drži.
 Obkroži črko pred NEPRAVILNO trditvijo.

a.     Fotosfera je najsvetlejša plast, ki se zdi kot površje Sonca.

b. Kromosfera je tanjša hladnejša plast nad fotosfero. 

c. Korona je notranja in najdebelejša plast atmosfere Sonca.

4.1. Včasih so bile zime čarobne, z obilico snega. Človek je najprej uporabljal smuči za premikanje, sčasoma pa 
tudi za zabavo, rekreacijo in tekmovanja.

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

Najstarejšo upodobitev smučarja so našli na skalni poslikavi na grškem otoku.

DRŽI NE DRŽI

Smuk je nordijska disciplina, ki je tehnično najzahtevnejša z najkrajšimi razdaljami med vratci. 

DRŽI NE DRŽI

4.2. Deskanje na snegu je postalo vse bolj zanimiv šport.   
 Dopolni poved.

 Med alpske discipline pri deskanju spadata tudi  _________  slalom in veleslalom.

4.3. Kje se je hokej najprej pojavil? 
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. V Južni Ameriki.  b.     V Severni Ameriki.  c.     V Avstraliji.

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

 Kdo je avtor kratice Thug Life?
a. Martin Luther King 

b.    Tupac Shakur

c. Malcom X

č.  Kendrick Lamar

5.1. Protestantizem je dal Slovencem prve knjige v slovenskem jeziku. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Ime protestantizem izvira iz protesta angleških tlačanov, ki so zahtevali prenovo ali revolucijo krščanske cerkve.

DRŽI NE DRŽI

Luteranstvo je zahtevalo rabo ljudskega jezika pri bogoslužju.

DRŽI NE DRŽI

5.2. Poveži imena pisateljev z njihovimi priimki, tako da ob številko vpišeš pravilno črko.

1. _____     Hans Christian   a.     Pilkey

2. _____     Lewis    b.     Shakespeare

3. _____     William   c.     Andersen

4. _____     Dav    č.     Carroll
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SKLOP 6

5.3. Berlin leta 1933. Smo na mestnem trgu, ob veliki grmadi je množica ljudi. Gorijo knjige.
 Katere knjige so obsojene na ogenj?   
 Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma.
 

a. Knjige, ki kritično govorijo o drugi svetovni vojni.

b. Knjige, ki ne opevajo dovolj veličine Nemcev in Nemčije.

c. Knjige ustvarjalcev judovskega rodu.

č.  Knjige, ki so jih napisale ženske.

5.4. Včasih se prepove, da bi kakšna informacija sploh prišla v knjigo. Kako pravimo temu? 
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a. cenzura

b. lektura

c. korektura

6.1. NAJ je beseda, ki v marsičem oblikuje značaj Ukrajine.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Ukrajina je največja pridelovalka koruze v Evropi.

DRŽI NE DRŽI

Če štejemo samo države, ki v celoti ležijo v Evropi, je Ukrajina med temi največja.

DRŽI NE DRŽI

6.2. Dopolni poved.

 Eden današnjih hotelov v Lvovu (Citadel Inn) je bil med drugo svetovno vojno zloglasno nacistično taborišče, 
imenovano STOLP   _____.

6.3. Leta 1939 je Nemčija napadla Poljsko. Kateri državi sta zato Nemčiji napovedali vojno?
 Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma.

 a. Francija

 b. Velika Britanija

 c. Sovjetska zveza

 č.  Italija

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

 Complete the sentences.
 Pay attention to the capital letters.

 The Sun is the brightest _________________________ in 

the sky.  

 _________________________  is the planet on we live on. 

 Vervollständige die Sätze. 
 Pass auf die Großschreibung auf.

 Die Sonne ist der hellste _________________________ 

am Himmel. 

 Die _________________________  ist der Planet, auf 

dem wir leben. 
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