
1. 1. Kako imenujemo prvo virtualno valuto, ki obstaja v digitalnem svetu, ne pa tudi  
v obliki bankovcev ali kovancev. Odgovor zapiši na črtice.  

 B         
 
 

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. 

 Denar tiskamo z enakimi tiskalniki, kot jih uporabljamo doma in v šolah. 

 Zlato najdemo tudi v elektronskih napravah, npr. mobilnih telefonih. 

 Če bankovec osvetlimo z UV-svetlobo, razkrije skrite podobe.

 Za ponarejanje denarja je ponekod predvidena celo smrtna kazen. 
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1. 3. Kaj se NE zgodi, ko evrski bankovec nagnemo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Posamezni elementi se premaknejo   c.     Nekateri elementi izginejo
 b.  Spremeni se serijska številka    d.     Pojavijo se novi elementi

1. 4. Kako je prenos virtualnega denarja zavarovan pred zlorabami?  
Obkroži črki pred DVEMA pravilnima odgovoroma.

 a.  Z varnostniki   c.     S kamerami
 b.  Z gesli    d.     S kriptografijo

2. 1. Katero zelišče je simbol večne ljubezni in zvestobe?  
Odgovor zapiši na črto.

   

2. 2. Prečrtaj vsiljivca. Prečrtaj odgovor, ki ne sodi k ostalim.
 
 a.  Eterična olja   c.     Vitamini in minerali
 b.  Grenčine    d.     Hranilna vrednost

2. 3. Poveži, da bo prav. K vsaki številki napiši po eno črko.
 
  1.     Drobnjak
  2.     Timijan
  3.     Trpotec
  4.     Lovor

2. 4. Katero zelišče pomaga pri težavah z napihnjenostjo in ga zato dodajamo k jedem, ki nam  
lahko povzročajo tovrstne težave, na primer k zelju. Odgovor zapiši na črtice. 

 K      

3. 1. Kateri od izumov je najstarejši? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Telefon    c.     Parni stroj
 b.  Avto    d.     Atomska bomba

3. 2. Kdo je izumil parni stroj? Odgovor zapiši na črto.
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3. 3. V kateri državi so izumili kompas? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Na Japonskem.   c.     V Angliji.
 b.  V Ameriki.   d.     Na Kitajskem.

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

 a.  Karl Marx    c.     Komunizem
 b.  Pravice delavcev   d.     Kapitalizem

4. 1. Kako imenujemo likovno delo, ki na popačen in šaljiv način prikazuje posameznika ali dogodek?  
Odgovor zapiši na črtice. 

 K          

4. 2. Hiše premožnih Rimljanov so bile pogosto okrašene s stenskimi poslikavami.  
Kako jim rečemo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Karikature   c.     Polaroidi
 b.  Dagerotipije   d.     Freske

4. 3. Kako je bilo ime fotografu, ki je posnel prvi avtoportret v obliki fotografije? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

 a.  Fran Dobovšek   c.     Robert Cornelius
 b.  Andrej Janez Herrlein  d.     Janez Puhar

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

 a.  Železna doba   c.    Vaška situla
 b.  Torevtika    d.    Idol

5. 1. Katera naravna nesreča se pojavi pozimi, ko višje zračne plasti preplavi toplejši in vlažen zrak?  
Odgovor zapiši na črto.

 

5. 2. Veselošolci vemo veliko o naravnih nesrečah.  
Obkroži DRŽI, če je trditev pravilna, oziroma NE DRŽI, če je trditev napačna.

 Naravne nesreče so lahko posledica globalnega segrevanja ozračja.
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 Nevihte, orkane in hurikane so najprej imenovali po krajih, kjer so udarili ob obalo Evrope. 

 Najhujše poplave na slovenskih tleh so se zgodile pred več kot 100 leti.

 Poplave so najbolj pogoste naravne katastrofe, ki jih povzroča vreme. 

5. 3. Kako še drugače imenujemo instrument, potresomer, ki beleži nihanje tal?  
Odgovor zapiši na črtice. 
 

S          

5. 4. Dopolni povedi. Na črto zapiši manjkajoče besede.

 Zaradi poplav lahko  zaidejo 
v vodne sisteme in povzročijo širjenje nalezljivih bolezni. V ozračju je vse več

 .

 

6. 1. V kateri pesnitvi France Prešeren piše o pokristjanjevanju? Odgovor zapiši na črto. 
 

 

6. 2. Kdo je napisal prvi slovenski gledališki igri? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 a.  Valentin Vodnik   c.    France Prešeren

 b.  Anton Tomaž Linhart  d.    Primož Trubar

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

  1.     Celje
  2.     Ljubljana
  3.     Ptuj
  4.     Trojane

6. 4. Poveži, da bo prav. K vsaki številki napiši po eno črko. Ena črka je odveč! Match the lines.  
Write a-e next to the correct number. There is one extra letter.

 Poveži, da bo prav. K vsaki številki napiši po eno črko. Ena črka je odveč!  
Verbinde richtig. Schreib a-e zur richtigen Nummer. Ein Buchstabe ist zu viel. 
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a.    Akvileja
b.    Atrans
c.    Petoviona
d.    Emona
e.    Celeja

 1. Popular photography 
 technique

 2. First cameras
 3. Phones with digital cameras
 4. Inventor

1. beliebte Fototechnik
 2. erste Kameras
 3. Handys mit digitalen 

 Kameras
 4. der Erfinder

a. Giant
b. Pocket-size
c. Self-portrait
d. Canvas
e. Slovenian priest 
 Janez Puhar

a. riesig
b.  die Miniaturkamera
c. das Selbstporträit
d. die Leinwand
e. der slowenische 
 Priester Janez Puhar


