ŠPORTNI DAN (22.04.2020)

Pripravil: Frenk Špenko

ORIENTACIJA IN TOPOGRAFIJA za 7. 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. Jutri bo četrtek 23. april 2020. V obdobju katere lunine mene se nahajamo ta dan.
Namig: uporabi stenski ali namizni koledar.

a. Polna luna ali ščip,
b. Prazna luna ali mlaj,
c. Prvi krajec

5. Nahajamo se na Šmarni gori. Približno v kateri smeri vidimo Letališče Jožeta Pučnika
(Letališče Brnik)? Uporabljene so mednarodne oznake za smeri neba.
a. V smeri N,
b. V smeri NE,
c. V smeri S

6. Kdaj se na nebu vidi PRVI KRAJEC?
Namig: Prvi krajec je lunina mena, ki ima obliko črke D. (Snov: NAR, optika, 7r)

a. Prvi krajec se vidi preko cele noči. Ob 18h je na V, ob 24h je na J in ob 6h je na Z.
b. Prvi krajec se vidi popoldne in prvi del noči. Ob 12h je na V, ob 18h je na J in ob 24h je na Z.
c. Prvi krajec se vidi zadnji del noči in dopoldne. Ob 24h je na V, ob 6h je na J in ob 12h je na Z

7. Kje vzhaja ZADNJI KRAJEC?
Namig: Zadnji krajec je lunina mena ki ima obliko črke C.
a. Na J.
b. Na V.
c. Na Z.

8. Potovanje po opisani poti. Kam se pripeljemo, če štartamo v krožišču v Medvodah pri
Pečjaku. → Iz krožišča najprej izvoziš v SV smeri, nato pa nadaljuješ v S smeri 1150 m v do
naslednjega krožišča. → Iz krožišča nadaljuješ v SV smeri cca 1500 m do mostu. (Ne greš čez
most.) → Pred mostom se odcepi L in nadaljuj v SZ smeri 1150 m do glavne ceste in zavij D.
→ Po glavni cesti nadaljuj v SSZ smeri 350 m do podružnične cerkve, ki je na D strani ob poti.
Vprašanje: Do katere podružnične cerkve si prišel?
Namig: Uporabi karto Občina Medvode, Atlas Slovenije ali Geopedijo – interaktivni spletni atlas.

a. Do cerkve v Retečah,
b. Do cerkve v Smledniku,
c. Do cerkve v Podreči.
Navodila za uporabo GEOPEDIJE - Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije.
a.
b.

Kako najdeš Geopedijo: greš na Google → vtipkaš Geopedija → vtipkaš - Interaktivni spletni atlas in
zemljevid Slovenije.
Kako uporabljaš Geopedijo:
 Najprej z drsnikom, ki se nahaja zgoraj L ali pa z miško povečaš karto. Priporočam, da
izmenično povečuješ karto in na sredini zaslona z miško ohranjaš kraj, ki bi si ga rad ogledal.
 Na zaslonu karte se spodaj L nahaja MERILO. Priporočam, da merilo karte povečuješ do
merila, ko se ti v ovalu pokaže vrednost 500 m. To je v bistvu grafično oziroma linearno
merilo. Razdalja od L do D roba okvirčka je razdalja, ki na karti predstavlja 500m.
 V zgornjem D vogalu zaslona imaš tri gumbe: Ortofoto, Relief in Topo. Gumb, Ortofoto ti
omogoča, da si isti teren ogledaš tudi kot satelitski posnetek. Priporočam pa, da za nazorn
satelitski prikaz, sliko še močno povečaš (tako, da se ti v linearnem kazalniku prikaže vrednost
50 m ali manj).

