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1.1. Za naš planet smo odgovorni mi sami, seveda pa zato potrebujemo znanje.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

Zemljina navidezna os, ki povezuje severni in južni pol, je nagnjena za 23,5 stopinje. 

DRŽI NE DRŽI

Zemljo obdaja atmosfera, njena spodnja plast je stratosfera, ki omogoča življenje na Zemlji. 

DRŽI NE DRŽI

1.2. Dopolni poved.

Voda obstaja v treh  __________  stanjih – kot kapljevina, trdna snov in plin. 

1.3. Fotosinteza je poseben in zelo pomemben proces.
 Preberi zapisano in obkroži črki pred NEPRAVILNIMA trditvama.

a. Omogoča pretvorbo sončne svetlobne energije v kemijsko vezano energijo.

b. Kisik na Zemlji obstaja, odkar so na planetu zelene rastline, te ga med fotosintezo sprostijo v ozračje.

c. Največ kisika prispevajo travniki.

č .  Fotosinteza poteka samo, če ima rastlina na voljo dovolj kisika.
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1.4. Za življenje so zelo pomembni kisik, dušik in ozon. Pred čim nas ščiti ozon v ozračju?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

a.     Pred toplogrednimi plini.

b. Pred škodljivimi UV-sevanji Sonca.

c. Pred podnebnimi spremembami.

2.1. Jože Plečnik je bil arhitekt in urbanist. 
 Na črto v eni povedi napiši, s čim se ukvarja urbanist.
 

__________________________________________________________

2.2. V Plečnikovi zakladnici znanja, v NUK-u, je tudi čitalnica z več kot 200 čitalniškimi mesti.
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a.   Čitalnica je prostor v knjižnici, namenjen branju, študiju.

b. Velika čitalnica je v pritličju NUK-a. 

c. V čitalnici vlada tišina.

č.  Gradnja NUK-a se je končala kmalu po drugi svetovni vojni.

2.3. Plečnikova pot do priznanega arhitekta ni bila povsem gladka.
 Razvrsti dogodke po pravilnem časovnem zaporedju tako, da na črto vpišeš številke po vrsti od 

prvega do zadnjega dogodka. 

1. Za svojo diplomsko nalogo je dobil »rimsko štipendijo«.
2. Postal je vajenec v očetovi mizarski delavnici.
3. Zasnoval je »Katedralo svobode«.
4. Prenavljal je praški grad. 

________________________________

2.4. Plečnik je hotel v prenovo Ljubljane vnesti glavne značilnosti antičnih Aten.
 Poveži ljubljanske zgradbe z elementi antičnih Aten, tako da ob številko vpišeš pravilno črko.

1. __ GRAD      a.     NEKROPOLA

2. __ ŽALE      b.     AKROPOLA

3. __ TRŽNICA      c.     ANTIČNI STADION

4. __ BEŽIGRAJSKI STADION     č.     STOA 

3.1. V Veseli šoli o Ukrajini so omenjene besede vojna, domovina, terorizem.
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

11. septembra 2001 se je zgodil teroristični napad, ki je spremenil svet.

DRŽI NE DRŽI

Po desetih letih samostojnosti se je Ukrajina znašla v vojni.

DRŽI NE DRŽI

3.2. Ukrajinci uporabljajo drugačno pisavo kot Slovenci. Kako imenujemo to pisavo?
 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

a.     čiribilica   b.     cirilica  c.     pismenke  č.     latinica

3.3. »Vse živali so enakopravne, toda nekatere so enakopravnejše od drugih.« Citat je zapisan v knjigi, ki prikazuje 
težave totalitarnega sistema. Iz katere knjige je citat?

 Odgovor zapiši na črto in pazi na pravilno začetnico. 

__________________________________________________________
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3.4. Veselošolci bi se po končani vojni v Ukrajini radi podali tja na izlet. Kateri mesti bi lahko obiskali?
 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a.  Sankt Peterburg

b. Kleven

c. Lvov

č. Dnester

4.1. Čeprav je bil ljubljanski škof Tomaž Hren vodja protireformacije na Slovenskem, je imel nekatere 
prepovedane knjige v svoji osebni knjižnici. 

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

V Ljubljani je škof Tomaž Hren na Mestnem trgu organiziral sežig krivoverskih knjig.

DRŽI NE DRŽI

Primož Trubar je napisal prvo knjigo v slovenskem jeziku Sveto pismo. 

DRŽI NE DRŽI

4.2. Tudi med vojno je pogosto prepovedano imeti knjige ali časopise, ki bi podpirali upornike. Med 
2. svetovno vojno so aretirali in potem ustrelili enega najpomembnejših slovenskih slikarjev in 
karikaturistov. Kdo je bil ta slikar?  

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.     Smrečko Hinkar  b.     Jože Plečnik  c.     France Slana  č.     Hinko Smrekar

4.3. Pozor, nevarne knjige! Potem ko je na oblast prišel Hitler, je v Berlinu leta 1933 gorelo na mestnem 
trgu. Knjige katerih dveh avtorjev so tudi gorele na grmadi?

 Obkroži črki pred NEPRAVILNIMA odgovoroma.

a.     Franza Kafka            b.     Salmana Rushdieja    c.     Erazma Rotterdamskega            č.     Alberta Einsteina

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

 Kaj naj bi pomenilo Thug Life?
a. Sovraštvo, ki ga kažete majhnim otrokom, uniči vse po vrsti.

b. Otroci, vzgajani v črnskih soseskah, ne smejo iti na dobre šole in univerze.

c. Kriminalci ostanejo kriminalci, tega ni moč spremeniti.

č.  Vse se plača, narava poskrbi za ravnotežje.

5.1. Zemlja je neločljivo povezana s Soncem, ki s svetlobo poganja večino procesov na našem planetu in 
omogoča življenje na njem.

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

Isto telo bi na Zemlji in Luni imelo enako težo, toda na Luni šestkrat manjšo maso, ker je sila mase na Luni tolikokrat manjša kot na Zemlji.

DRŽI NE DRŽI

Masa je lastnost telesa, ki jo merimo v kilopondih.

DRŽI NE DRŽI
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SKLOP 5

SKLOP 6

5.2. Sonce ima tri plasti atmosfere. 
 Dopolni povedi in pazi na pravilen zapis.

 Najsvetlejša plast, ki se zdi kot površje Sonca, je _________.

 Zunanja in najdebelejša plast atmosfere Sonca je ______ .

5.3. Sonce se je pod lastno težo skrčilo, zato se je v notranjosti močno segrelo. Kako pravimo zlivanju 
atomov v Soncu?   

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
 

a.     fuzija  b.     gorenje  c.     fotosinteza  č.     cenzura

5.4. Toplogrednih plinov je na Zemlji vse več, temperatura na Zemlji je vedno višja. Katera od naštetih 
plinov NISTA toplogredna plina? 

 Obkroži črki pred plinoma, ki nista toplogredna.

a.     kisik   b.     ogljikov dioksid c.     dušik

6.1. Sneg škripa pod nogami in mraz gre do kosti. S smučmi se lahko hitro spustimo po bregu. 
 Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

V skandinavskih deželah so smučali že pred več kot 50.000 leti.

DRŽI NE DRŽI

Včasih so si premikanje po ledu olajšali tako, da so uporabili ostre drobce živalskih kosti in jih namestili na dno obuvala. 

DRŽI NE DRŽI

6.2. Slovenci se lahko pohvalimo z dolgo smučarsko tradicijo. 
 Dopolni poved in pazi na pravilno začetnico.

 Prvič je »slovensko smučanje« na Bloški planoti omenil Janez Vajkard Valvazor v delu  

 ____________________  .

6.3. Eleganca na ledu – to je drsanje, ki združuje ples in drsalne elemente. Vključeni so tudi skoki. Ti so 
poimenovani po njihovih izumiteljih. Kako se imenujejo najbolj znani skoki? 

 Obkroži črki pred pravilnima odgovoroma.

 a.     aksel          b.     filipi                   c.     trojček         č.     palček

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

 The __________________________     _________________ 

of Ukraine is Kiev.  

 Thousands of years ago skis were used when

  ___________________________________ animals.

 Vervollständige die Sätze. 
 Pass auf die Großschreibung auf.

 Die ______________________________________ 

 der Ukraine ist Kiew.  

 Vor Jahrtausenden wurden Skier zum 

 ________________________________________ von 

Tieren verwendet.


