
Navodila za delo na daljavo za čas (14. 4. do 17.4) 

7.razred 

Spet si boš pomagal z učbenikom delovnim zvezkom in atlasom. Veliko znanja 

o Evropi že imaš, tako nam ostane, da spoznamo še Vzhodno Evropo. To boš 

naredil tako, kot smo delali do sedaj. Najprej boš v DZ odzadaj izrezal 

primeren zemljevid Vzhodne Evrope in jo s pomočjo učbenika in DZ dopolnil. 

V pomoč sem ti dala tudi zemljevid. Vpišeš države Vzhodne Evrope in 

njihova glavna mesta. 

 

Učbenik str.96-98, DZ str.31, atlas 

Evropa sega v resnici do starega uravnanega gorovja Ural, ker pa Ural ne 

predstavlja prave ločnice med Evropo in Azijo, bomo pri Vzhodnem delu Azije 

spoznali tudi azijski del Rusije. 

Poskušaj odgovoriti na vprašanja in odgovore zapiši v zvezek v celih 

stavkih. 



Vse odgovore najdeš v učbeniku, le pazljivo preberi. Učbenik str.96-98, 

DZ str.31, atlas 

VZHODNA EVROPA IN AZIJSKI DEL RUSIJE 

1. Na vzhodu evropske celine je bila do leta 1991 ena sama država. Katera? 

(odg. str. 96). Kako se imenuje danes ta država? Koliko novih držav je 

nastalo po razpadu Sovjetske zveze? Katera je danes največja? Na kateri 

dveh celinah se razteza njeno ozemlje? 

Azijski del Rusije enačimo s pojmom Severne Azije. 

2. Vzhodna Evropa je po površini __________________ del Evrope. 

V primerjavi z ostalimi je zelo____________________.(glej barvo na 

zemljevidu).Površje, rastje in podnebje se spreminjajo na 

velike____________________. 

3.Prebivalstvo Vzhodne Evrope in Severne Azije 

Kateri narodni skupini pripada večina narodov?________________ 

Kateri narod predstavlja največ prebivalstva? 

Katri jezik je bil najpomembnejši v Sovjetski zvezi? 

V kateri državi govorijo romanski jezik? 

Katra vera prevladuje v Vzhodi Evropi in Rusiji? 

 

3. Gostota poselitve (učbenik str. 98 zemljevid) Kako je poseljena Vzhodna 

Evropa v primerjavi z ostalo Evropo? Kako pa je poseljen azijski del 

Rusije, ki mu rečemo SIBIRIJA. Kaj misliš, zakaj je tako redka poselitev?

 
4.  Nekoliko večja poselitev je ob Transsibirski železnici? Zakaj? 

5. Napiši kdaj so jo zgradili in katere kraje povezuje? 

V učbeniku si na slikah oglej najbolj znane ruske spominke. 

Pošljite mi prosim, vaše narejene naloge v pregled. Bodite dobro in 

zdravi. Upam, da se kmalu vidimo in snov, ki ni lahka za vas predelamo 

skupaj. 


