
1. 1. Kje vse najdemo zlato?  
Obkroži črki pred DVEMA pravilnima odgovoroma. 

 a.  V računalniku.                                    c.     V mobilnem telefonu.
 b.  V kovancu za 50 centov.  d.     V bankovcu za  20 evrov. 

 
 

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. 

 Zlato je zelo trdno in vanj le stežka naredimo vdolbino. 

 Denar je narejen iz krhkega papirja, ki se ob pranju hitro uniči. 
 

 

1. 3. Kako imenujemo podobo, skrito na praznem delu bankovca, s pomočjo katere ugotavljamo, ali je 
bankovec pravi? Na črtice napiši manjkajoče črke.
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1. 4. Poveži, da bo prav.  
K vsaki številki napiši po eno črko.

  1.     baker
  2.     železo
  3.     zlato
  4.     srebro

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

 Veliko zelišč še ni raziskanih.

 Zelišča so vedno le gojena.

2. 2. Zapiši ime zelišča, ki mu rečemo tudi srčno zelje in po vonju spominja na limono. Odgovor zapiši na črtice.
 

 M      

2. 3. Poveži, da bo prav. K vsaki številki napiši po eno črko.
 
  1.     drobnjak
  2.     lovor
  3.     rožmarin
  4.     pehtran

2. 4. Aromatični listi grmičastega drevesa so danes zelo uporabni v kuhinji, včasih pa so  
z njimi venčali cesarje, vojaške in športne zmagovalce? Kako se imenuje to drevo?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Lovor    c.     Bor
 b.  Žajbelj    d.     Majaron

3. 1. Kako imenujemo ljudi, ki so se v 18. stoletju borili proti fevdalni miselnosti?  
Odgovor zapiši na črto. 

   

3. 2. Kako se je imenovala prva poštna znamka?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Znamka kraljice Viktorije  c.     Black Penny
 b.  Črna znamka   d.     Penny Black
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SKLOP 2

a.     pozeleni
b.     potemni
c.     porjavi
d.     pordeči
e.     ohrani lesk

a.     potica
b.     obmorska roža
c.     za zmagovalce
d.     česen in čebula
e.     materina dušica
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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.

 Angleži so na Kitajsko pripeljali opij.

 V Ameriki je sredi 18. stoletja prišlo do državljanske vojne med  industrijskim severom in kmetijskim jugom.

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

 a.  Stroj    c.     Dobre delovne razmere.
 b.  Brezposelnost   d.     Dolg delavnik

4. 1. Kako rečemo fotografiji samega sebe? Odgovor zapiši na črtice. 

 A            

4. 2. Kako se je imenovala znamka fotoaparatov na samorazvijajoč se film? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Sony    c.     Polaroid
 b.  Nikon    d.     Pentax

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

 Stari Grki so ideal človeka upodabljali v kipih.

 V srednjem veku so slikarji portretirali vse ljudi – premožne in manj premožne.

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

  1.     antična umetnost
  2.     verska umetnost
  3.     jamske poslikave
  4.     vaška situla

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

  1.     potres
  2.     poplave
  3.     žled
  4.     plaz
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a.     srednji vek
b.     kamena doba
c.     železna doba
d.     stari Grki in Rimljani
e.     novi vek

a.     snežni
b.     neurja, tornadi, cikloni
c.     vročinski val
d.     januarja in februarja 2014 v Sloveniji
e.     epicenter
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5. 2. Potrese razvrščamo glede na sproščeno seizmično energijo po vnaprej določeni lestvici, ki se imenuje po 
svojem izumitelju. Odgovor zapiši na črtice. 

 R             potresna lestvica 

5. 3. V območju katerega oceana se zgodi kar tri četrtine potresov na svetu?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
a.    Atlantskega   c.     Tihega

 b.   Indijskega   d.     Arktičnega

5. 4. V kateri državi se je zgodil najbolj smrtonosen potres vseh časov?  
Odgovor zapiši na črto.

 

6. 1. Katero je najstarejše slovensko mesto? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
a.    Ptuj    c.     Škofja Loka

 b.   Ljubljana    d.     Breže na Koroškem

6. 2. Veselošolci dobro poznamo slovensko zgodovino.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna. 

 Prva slovenska mesta so začela nastajati v visokem srednjem veku.

 Novi vek se začne s turškimi vpadi v slovenske dežele.

6. 3. Katero ljudstvo je v naše kraje prišlo okoli leta 300 pr. Kr.? Odgovor zapiši na črto. 

 
 

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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SKLOP 5

SKLOP 6Katera od naštetih trditev NE velja za zelišča? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  Which 
of the following statements about herbs are 
FALSE? Circle the correct answer.

a.    The herbs relax us.
b.    The herbs usually don’t smell nice.
c.    The herbs lift our mood.
d.    The herbs add taste to our food.

Katera od naštetih trditev NE velja za zelišča?  
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  
Welche der folgenden Äußerungen über Kräuter 
ist FALSCH? Umrunde die richtige Antwort.

a.    Kräuter entspannen.
b.    Ihr Geruch ist normalerweise unangenehm.
c.    Kräuter steigern unsere Laune. 
d.    Kräuter verfeinern den Geschmack der Speisen.


