
Navodila za delo na daljavo  za čas ( 6.4 - 10.4.) 

7 razred 

Z učenci 7.a in 7.b razredom bomo več utrjevali, da nas dohitijo učenci 7.c, 

ki si naj ogledajo predstavitve in zapišejo glavne stvari po točkah v zvezek 

in kasneje rešijo delovni list. Če si kdo iz 7.a ali b ni prepisal naj to stori, da 

bo imel zapis v zvezku. 

Utrjeval boš znanje o Severni Evropi s pomočjo delovnega zvezka str.25-30 in 

učnega lista. 

Upam, da vam geografija in naloge ne delajo prehudih preglavic. 

Obvestite me kako delate in kaj ste naredili. Bodite zdravi in 

ustvarjalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utrjevanje Severna Evropa 7.razred    (Učni list) 

1.Spomočjo zemljevida učbenik str. 80 razdeli Severno evropske države na: 

-Skandinavske: 

- Pribaltske: 

Državam pripiši tudi glavna mesta. 

2.Zakaj Skandinavske države imenujemo tudi nordijske?______________ 

3.Pod čigavo oblastjo so bile pribaltske države doleta do leta 1991? 

_______________________________________ 

 

 

 

4. Kateri znani vzporednik poteka preko Severnre Evrope? ( glej Atlas) 

Vriši ga na zemljevid. 



5.V katerih toplotnih pasovih leži Severna Evropa? (vzporenik 66,5) 

6. Podnebje je precej hladnejše kot v drugih delih Evrope. 

-opiši oceansko podnebje ob klimogramu Bergna v učbeniku str.85 

- opiši celinsko  ob klimogramu Kuopia učbenik str.85 

7. Površje- na površju se kažejo močne posledice ledeniškega preoblikovanja 

-fjordI  (nastanek učb. str.82) 

-fjelli ( nastanek učb. str.83) 

-ledeniška jezera 

8. Islandija je dežela vulkanov in gejzirov (str 83) Opiši gejzir. 

9.Posledice poledenitve se kažejo tudi v rastlinstvu. 

Napiši vrste gozda (str.86). Katera država je najbolj gozdnata in je na prvem 

mestu. 

9.Prebivalstvo: 

- poselitev učbenik( str. 87). Na kratko opiši kje je poselitev zelo redka in kje 

nekoliko gostejša. 

 Katerim jezikovnim skupinam pripada prebivalstvo? Učbenik (str.89). Kdo so 

Sami ali Laponci? Slika učbenik str.89 

 Katerim veroizpovedim pripadajo prebivalci. 

10.Gospodarstvo: 

Kaj je značilno za izdelke, ki prihajajo iz Severne Evrope? 

Ali poznaš kakšnega? (Ikea) Učbenik str .90 

Opiši pomen gozda in vode. Slika v učbeniku str ,90 in 91) 

V kateri državi so dobre razmere za kmetijstvo? (Učbenik slika danske) 

Zakaj je vse manj rib? (Učbenik str. 92 in 93) 

 

 

 


