
 

3. vaja
VAJA IZ ORIENTACIJE IN

KARTOGRAFIJE
    

 
                            

1. CILJI VAJE
 obnovitev znanja o orientaciji in kartografiji
 spoznati kompas in njegovo uporabo



2. POTEK DELA

Najprej smo se v razredu seznanili z uporabo kompasa. Naučili smo se določati smeri neba; in
sicer smo najprej določili sever v razredu potem pa smo rešili še drugo vajo z delovnih listov, 
ki smo jih prejeli. Naslov vaje je merjenje azimuta ( navodila so napisana na priloženem 
delovnem listu ). S to vajo smo se seznanili s pojmom azimut in pa merjenjem ter računanjem 
le tega. Ko smo se seznanili z vsemi pojmi pomembnimi za izvedbo vaje z naslovom 
Opazovanje pokrajine ( peta vaja s priloženega delovnega lista ) smo se odpravili na teren. 
Izpred šole smo se odpravili proti peščenemu parkirišču nasproti šole. Naša naloga je bila, da 
zabeležimo vsako spremembo smeri. To pomeni,da smo morali vsakič, ko smo spremenili 
smer izmeriti azimut med spremembami smeri. Ko smo prispeli do treh topolov na parkirišču 
smo morali izmeriti še azimut med najbolj oddaljenima drevesoma ter azimut zastave na 
stolpu ljubljanskega gradu. Naša naloga nato je bila še, da si pozorno ogledamo okolico, ki je 
vidna iz stojišča pri srednjem drevesu in jo opišemo v 25ih stavkih. S tem je bilo delo na 
terenu zaključeno. Vendar pa smo morali doma še rešiti ostale vaje z delovnega lista. To so: 
vaja 3: Merilo karte, vaja 4: Risanje reliefnega profila – navodila nalog so na priloženem 
delovnem listu, rešitve vaje 3 so na dodatnem listu, vaje 4 pa na delovnem listu.

VAJA 3:

( Navodila na listu. )
Rešitve:
a) velikost Janove parcele: M 1 : 1500    1cm = 1500cm v naravi
                                                                 dolžina 8cm = 120m



                                                                  širina 4cm = 60m
                                                                  površina 120m * 60m = 7200m2  =  0, 72ha
b) velikost Anjine parcele: M 1 : 3000     1cm = 3000cm v naravi
                                                                  dolžina 3cm = 90m
                                                                  širina 2cm = 60m
                                                                  površina 90m * 60m = 5400m2 = 0,54ha
c) katera parcela je cenejša, če sta po lepoti in kakovosti enaki?
Izračunamo kakšna je cena istih površin obeh parcel in potem ceni primerjamo.
Janova:   0,72ha ……..1 500 000sit
               0,1ha……….208 333sit
Anjina:   0,54ha………1 000 000sit
               0,1ha………..185 185sit
Kot je razvidno iz rezultatov je 0,1ha Anjine parcele cenejši torej je njen nakup ugodnejši.

VAJA 5:

( Navodila in ostale rešitve te vaje so zapisani na delovnem listu. )
Opis daljne okolice, ki jo lahko vidimo iz stojišča pri srednjem drevesu z upoštevanjem 
strani neba: 
V smeri severno od stojišča pri srednjem drevesu vidimo Hidrometeorološki zavod. Razen te 
stavbe je vidna tudi cesta, ki pelje mimo zavoda. Ob cesti pa vidimo drevje.
Južno od stojišča pri drevesu vidimo Ljubljanski grad. Pred gradom so ravno tako v tej smeri 
vidna drevesa, ki malce ovirajo pogled na grad. Vzhodno od stojišča je vidna Zupančičeva 
jama. To je kombinacija stanovanjskega naselja in pa prostorov v katerih se odvijajo 
gospodarske dejavnosti. Pred stavbami Zupančičeve jame ravno tako vzhodno od drevesa 
vidimo cesto. Zahodno od stojišča vidimo stanovanjske hiše. Hiše so razporejene v ravni vrsti
pred njimi pa pelje cesta. V smeri jugovzhodno od stojišča vidimo novo nastajajoči 
stanovanjski kompleks. Na mestu bodočih stanovanjskih blokov je sedaj še gradbišče zato 
lahko tam vidimo tudi žerjave. V ozadju so vidni dimniki stavb, ki se nahajajo v 
jugovzhodnem delu Ljubljane. Ravno tako v tej smeri lahko vidimo zvonik cerkve. Poleg tega
pa tudi dele železniške proge. Severovzhodno od stojišča pri drevesu je vidna stavba občine. 
Pred njo je vidna zelenica in pa drevje. Pred tem pa je razmeroma veliko križišče. Vidni so 
tudi semaforji v križišču. Severozahodno od stojišča vidimo blokovsko naselje. To naselje se 
imenuje Plava laguna. Za Plavo laguno vidimo Bežigrajski dvor. Pred »laguno« pa vidimo 
tudi nekaj drevja in pa še nekaj blokov. Jugozahodno od stojišča pa so vidne stanovanjske 
hiše. Pred njimi pelje cesta. Malce bolj oddaljeno pa lahko vidimo pokopališče Navje.
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