
1. 1. Dopolni poved.  
Na črtice napiši manjkajočo besedo. 
 

Bankovci so izdelani iz trpežnega papirja, ki mu pravimo B          papir.  
 
 

1. 2. V veselošolski temi o denarju smo izvedeli kar nekaj zanimivosti.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna. 

 V nekaterih deželah ob Indijskem oceanu so za plačilno sredstvo uporabljali hišice morskih polžev kavrijev.

 Športniki še danes včasih pozirajo z zlatimi medaljami med zobmi. 
 

 

1. 3. Na katerega od naštetih načinov ne moremo prepoznati ponarejenih bankovcev? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Potipamo jih.
 b.  Povonjamo jih. 
 c.    Nagnemo jih.  
 d.    Pogledamo jih.
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1. 4. Nordijsko zlato je mešanica kovin za …  
Dopolni poved. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  nakit    c.    medalje
 b.  kovance    d.    pokale

2. 1. V eni od veselošolskih tem smo govorili o zeliščih.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

 Zelišča lahko uporabljamo tudi v farmaciji in kozmetiki.

 Na svetu obstaja več kot 10 tisoč vrst zelišč.

2. 2. Katero zelišče je nujen dodatek enolončnic, fižolovih jedi, ričeta, jote ali golaža?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 
 a.  Bazilika    c.     Lovor
 b.  Timijan    d.     Rožmarin

2. 3. Iz katerega zelišča pripravljajo tudi nadev za potico?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 
 a.  Iz bazilike .   c.     Iz pehtrana.
 b.  Iz melise.    d.     Iz šetraja.

2. 4. Katero od naštetih zelišč je simbol večne ljubezni in zvestobe?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Majaron    c.     Meta
 b.  Timijan    d.     Rožmarin

3. 1. Kako je bilo ime raziskovalcu, ki je odkril Novi svet?  
Odgovor zapiši na črto. 

   

3. 2. Kdo je bil upodobljen na prvi poštni znamki?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Gospa Penny Black   c.     Kraljica Elizabeta
 b.  Kraljica Viktorija   d.     Marija Terezija
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3. 3. Veselošolci vemo veliko o razvoju sveta in tehnologije.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

 Tovarniški delavci so bili ob razvoju strojev navdušeni.

 Prva svetovna vojna je pomenila boj za kolonije in prevlado na svetu.

3. 4. V kateri državi se je zgodil napad na Bastiljo, ki simbolizira začetek francoske revolucije?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  V Španiji    c.     V Franciji
 b.  V Angliji    d.     Na Nizozemskem

4. 1. Kakšen je slovenski izraz za selfi? Odgovor zapiši na črto. 

   

4. 2. V rimskem imperiju še niso imeli sodobnih komunikacijskih sredstev. Kako so ljudje hitreje izvedeli, 
kdo je njihov novi cesar? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Portrete cesarjev so narisali na jamske stene.  c.     Novica je bila objavljena v časopisu.
 b.  Portrete cesarjev so natisnili na kovance.  d.     Portrete cesarjev so natisnili na bankovce.

4. 3. Veselošolci poznamo pot od jamskih slikarij do selfija.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

 Spletne kamere so postale priljubljene na prehodu iz 20. v 21. stoletje.

 Fotografske avtomate so najpogosteje uporabljali profesionalni fotografi.

4. 4. Prečrtaj vsiljivca. Prečrtaj odgovor, ki ne sodi k ostalim.

 a.  Bogati Rimljani   c.    Ideal človeškega telesa
 b.  Nagrobni spomeniki  d.    Kip emonskega meščana

5. 1. V eni od veselošolskih tem smo obravnavali naravne nesreče.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna

 Poplave lahko sprožijo tudi močna neurja, tornadi ali cikloni.

 Nevihte, orkane in hurikane so najprej imenovali z moškimi imeni.
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5. 2. Mladim gasilcem, starim od 6 – 12 let, ki jih je v Sloveniji več kot 18 000, pravimo gasilci … Dopolni poved. 
Odgovor zapiši na črtice.

 P        .

5. 3. Poveži, da bo prav. K vsaki številki napiši po eno črko.

  1.     potres
  2.     poplave
  3.     žled
  4.     plaz

5. 4. V kateri državi so se zgodile najhujše poplave v človeški zgodovini? Odgovor zapiši na črto. 

 

6. 1. Katero pomembno najdbo, ki jo je izdelal neandertalec, so našli v jami Divje babe?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
a.    Koščeno šivanko   c.     Vaško situlo

 b.   Piščal    d.     Kosti prazgodovinskega človeka

6. 2. V eni od veselošolskih tem smo obravnavali slovensko zgodovino.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna. 

 Arheologi so na našem ozemlju našli tudi kosti prazgodovinskega človeka.

 Rimljani so naše ozemlje razdelili na več provinc.

6. 3. Najstarejši slovanski državi sta Karniola in …  
Dopolni poved, tako da rešitev zapišeš na črtice. 
 

K            

 

6. 4. Znanje tujih jezikov odpira vrata v širni svet. Izberi nalogo: reši angleško nalogo,  
če se učiš angleščino, oziroma reši nemško nalogo, če se učiš nemščino.  
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a.     Ugodna klima
b.     Premikanje litosferskih plošč
c.     Neobičajno velika količina vode
d.     Debel sloj ledu
e.     Drsenje zemlje ali snega

Find the odd one out.  
(Poišči vsiljivca in ga prečrtaj).
Flood 
Evacuation plan
Sandstorm
Avalanche

Welches Wort pass nicht?
(Poišči vsiljivca in ga prečrtaj)
die Überschwemmung
die Feuerordnung
der Sandsturm
die Schneelawine


