Vprašanja iz DODATNE LITERATURE (A,G1)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
1. V Zabukovici so kopali:
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5. Kako se imenuje sorta hmelja, ki se je obdržala od samega začetka uvajanja hmelja na
Slovenskem pa vse do danes:
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a) črni premog
b) lignit
c) rjavi premog
2. Premog so iz Zabukovice po letu 1919 do železniške postaje v Žalcu vozili :
a) z žičnico
b) z ozkotirno železnico
c) s konji
3. Perkmandelc je:
a) rudarski vajenec
b) martinček
c) škrat, ki živi v jami
4. Storžek hmelja, ki predstavlja pridelek pri obiranju hmelja, je botanično:
a) plod
b) žensko socvetje (str.5)
c) ženski cvet.

a) Aurora
b) Savinjski golding (str.6)
c) Bobek.
SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Vprašanja iz PLANINSKE ŠOLE (A,G1)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
1. Pred več kot 70.000 leti so se že ledenodobni lovci in nabiralci zelišč, zatekali v dve znani
slovenski jami:
-5 0 +5
a) jamo Potočka zijalka in jamo Pekel
b) Medvedovo jamo in jamo Jespa
c) jamo Potočka zijalka in Medvedovo jamo.( PŠ 2011 str.22 )
2. Planinska zveza Slovenije (PZS) je članica Mednarodne zveze planinskih organizacij, ki jo
označimo s kratico:
-5 0 +5
a) UIAA (PŠ 2011 str.39 )
b) GRZS
c) IKAR.
3. Ptica, ki je eden glavnih raznašalcev težkih semen nekaterih drevesnih vrst, imenujemo tudi
'gozdni stražar'. To je:
-5 0 +5
a) sraka
b) planinska kavka
c) šoja. (PŠ 2011 str.160 )
4. V izhodišču zahtevne poti, ki nas vodi preko težjih mest, pri katerih si zaradi varnosti pomagamo
z rokami, je na tabli opozorilo 'ZAHTEVNA POT'. Na novih smernih tablah je pred imenom poti
vgraviran še:
-5 0 +5
___trikotnik___(PŠ 2011 str.172 )
5. V poletnem času v suhem in jasnem vremenu v gorah uporabljamo tudi pokrivala in sončna očala
in sicer z namenom:
-5 0 +5
a) da pokažemo prijateljem nova sončna očala
b) da se zaščitimo pred ultravijoličnim delom sončnega sevanja (PŠ 2011 str.226 )
c) ker radi nosimo kapo s 'šiltom'.
SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Vprašanja iz ORIENTACIJE (A,G1)
IME EKIPE: ____________________________________________

KATEGORIJA:________

PD/OŠ: _______________________________________________
Odgovarjate tako, da obkrožite črko pred možnim odgovorom oziroma napišete odgovor na črto.
Vsak pravilen odgovor je vreden +5 točk, vsak nepravilen pa -5 točk, če ne odgovorite je to 0 točk.
1. Kolikokratna razdalja med zadnjimi »kolesi« ozvezdja Velikega voza nas pripelje do
do Severnice:
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a) trikratna
b) petkratna(PŠ 2011 str.183)
c) šestkratna
2. Koliko metrov v naravi je 9 cm na Državni topografski karti DTK 25:
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a) 2250 metrov (PŠ 2011 str.190)
b) 1250 metrov
c) 1850 metrov
3. Plastnice so:
a) plasti zemlje z enako sestavo
b) na zemljevidu narisane črte, ki povezujejo kraje med sabo
c) črte, ki na karti povezujejo točke z isto nadmorsko višino(PŠ 2011 str.190)
4. Zračni pritisk z nadmorsko višino:
a) pada (PŠ 2011 str.199)
b) raste
c) se ne spreminja
5. GPS je:
a) Geographic Preferential System
b) General Priority System
c) Global Positioning System (PŠ 2011 str.200)
SKUPNO točk:

_________

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

