ŠPORTNI DAN (22.04.2020)

Pripravil: Frenk Špenko

ORIENTACIJA IN TOPOGRAFIJA za 6. razred
Pred vami je sklop vprašanj s področja ORIENTACIJE IN TOPOGRAFIJE. Na vsako vprašanje so
navedeni trije odgovori. Pravilen je le en odgovor. Odgovore izpišite, uredite po vrsti in pošljite na email (darja.zaplotnik@guest.arnes.si) v sledeči obliki.
Priimek ime razred / Rešitev: napišeš zaporedje odgovorov
Primer: Bogataj Jure 7.b / Rešitev: a, c, b, c, a, b, b, a
V tekstu so lahko uporabljene slovenske kratice za smeri neba S, J, V in Z ali mednarodne kratice v angleščini N,
S, E in W. (Če gre za mednarodno poimenovanje, bo to posebej poudarjeno.) Uporabljene bodo tudi oznake za
stranske smeri neba npr. SV in pomožne smeri neba npr. SSV ter kratice za levo - L in desno - D.
Pri nekaterih nalogah uporabljaj: Šolski zemljevid Slovenije ali Atlas Slovenije s kartami v merilu 1:50000 ali
Kartao občine Medvode v merilu 1:30000 ali Geopedijo – Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije.
(Kratka navodila o uporabi Geopediji najdeš na koncu v vprašanj.)

VPRAŠANJA:
1.Kje (na kateri strani neba) sonce vzhaja 22. junija?
Namig: Temu datumu pravimo tudi ob kresu in takrat je najdaljši dan in najkrajša noč, ki jo imenujemo KRESNA
NOČ. Star pregovor pa pravi: ob kresu se dan obesi, kar pomeni, da so od tega dneva naprej dnevi krajši.

a. Na SV.
b. Na V.
c. Na JV.

2. Izmeri relativno višinsko razliko med Medvodami 316 m.n.v. in Toščem:
Odgovor: Relativna višinska razlika znaša:
a. 612 m
b. 420 m
c. 705 m

3. Kateri pomožni smeri neba ustreza mednarodna oznaka SE?
a. severovzhod,
b. jugovzhod
c. sever

4. Kolikšno pot naredi običajno treniran človek, v eni uri z pohodnim tempom brez
ustavljanja, če hodi po ravnem terenu, po normalno prehodni poti?
a. 4 km,
b. 4,5 do 5 km,
c. 6 km

5. Nahajamo se na Šmarni gori. Približno v kateri smeri vidimo Letališče Jožeta Pučnika
(Letališče Brnik)? Uporabljene so mednarodne oznake za smeri neba.
Namig: Uporabi šolsko karto Slovenija.

a. V smeri N,
b. V smeri NE,
c. V smeri S

6. Kako imenujemo neprekinjene črte, ki povezujejo točke z isto nadmorsko višino in jih na
natančnejših zemljevidih uporabljamo za prikaz terena (reljefa)?
a. izobare
b. izohipse
c. prometnice

7. Kam točno kaže senca zjutraj ob vzhodu sonca za navpično zapičeno palico 21. marca in
32 septembra?
Uporabljene so mednarodne oznake za smeri neba.
Namig: 22. marca imamo SPOMLADANSKO ENAKONOČJE, 23. septembra pa JESENSKO ENAKONOČJE. Na ta dva
dneva je dan enako dolg kot noč.

a. Senca kaže v smeri SW.
b. Senca kaže v smeri W.
c. Senca kaže v smeri NW.
8. Orientacija ponoči. Smeri neba ponoči najlažje določimo tako, da na nebu poiščemo
zvezdo Severnico, ki ji pravimo tudi Polaris. Označi katera trditev je pravilna glede iskanja
Severnice.
a. Severnica je najsvetlejša in največja zvezda, zato jo zlahka poiščemo na nebu.
b. Severnico poiščemo tako, da najprej poiščemo ozvezdje Mali voz in zvezda
severnica je zadnja zvezda v repu omenjenega ozvezdja.
c. Najprej poiščemo ozvezdje Veliki voz. Razdaljo med zadnjima dvema zvezdama
tega ozvezdja 5 x navidezno prenesemo v tisto smer, kjer ima Veliki voz ročaj. Na tem
mestu se nahaja zvezda Severnica.

