
Pozrime sa na to zhora 

 

Spoznať jednotlivé geografické prvky na topografickej mape by ti už nemalo robiť problém. Kde je kopec  

a kde dolina, kadiaľ tečie rieka a kde cez ňu prechádza cestný most? Stačí, ak ovládaš základné mapové 

značky, mierku mapy a prácu s mapovou legendou. V cvičení zistíš, či máš mapy v malíčku, alebo sa v nich 

strácaš. 

Nejdeš sa len skláňať nad mapou, ale aj vyletieť vysoko nad krajinu, aby si sa na ňu pozrel/a pekne z výšky. 

Práve spojenie mapy s leteckou fotografiou ti umožní spoznať vybrané územie dôkladnejšie. Dnes ním  

bude obec so zvláštnym názvom. Dokážeš vyriešiť nasledovné úlohy z Hliníka nad Hronom? 

 

1. Na mape Hliníka nad Hronom vyznač symbolom X približnú polohu miesta, z ktorého bola vytvorená 

letecká fotografia obce. Šípkou odtiaľ vyznač smer,  ktorým sa fotograf pri tvorbe záberu pozeral. 

2. Na fotografii vyznač svetové strany tak, aby čo najpresnejšie zodpovedali skutočnosti. Pri náčrte 

smerovej ružice v pravom hornom rohu fotografie, nezabudni na to, že väčšina máp je orientovaných na 

sever. Mapa obce, s ktorou pracuješ nie je výnimkou.  

3. Pozorne si pozri štrnásť geografických prvkov, ktoré sú na fotografii vyznačené písmenami A až N.  

Pomocou mapy ich všetky identifikuj a napravo od fotografie zapíš, čo na nej znázorňujú.  

4. S využitím grafickej mierky na mape vypočítaj dĺžku cesty, ktorá prechádza centrálnou časťou obce. Táto 

cesta vychádza na začiatku a konci obce z cesty I. triedy 65.  

5. Napíš aspoň tri ľubovoľné geografické prvky, ktoré sú viditeľné na fotografii, ale nie sú zobrazené na 

mape a naopak, tri geografické prvky, ktoré sú zobrazené na mape, ale nie sú viditeľné na fotografii.  
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6. Aj keď je Hliník nad Hronom len vidiecka obec, vykazuje niektoré znaky typické pre mestské sídla. Ktoré 

z nich si pri prezeraní mapy a fotografie identifikoval/a?  

7. Ako sa využívajú rozsiahle odlesnené plochy okolo zastavanej časti obce? Sú to polia, alebo pasienky?  

8. Rýchlostná cesta R1, ktorá prechádza v tesnej blízkosti obce a tvorí hlavný dopravný ťah regiónom 

Pohronie, bola vybudovaná len pred niekoľkými rokmi. Stručne opíš jej pozitívny a negatívny vplyv na 

život obyvateľov Hliníka nad Hronom. Vieš, ako je zabezpečená ochrana obyvateľov žijúcich 

v bezprostrednom okolí rušných ciest od hluku, ktorý sa z nich šíri?   


