
Navodila za delo na daljavo za čas ( 20. 4 .- 24. 4.) 

7 . razred 

Upam, da ste uspešno rešili nalogo v zvezi Vzhodno Evropo in Rusijo. 

Za osvežitev reši nalogo v delovnem zvezku na str. 31. vaja 44. 

Zdaj pa gremo na NARAVNE RAZMERE, ki se v tem delu Evrope in severne 

Azije spreminjajo na velike razdalje. Pomagal si boš z učbenikom str. 99-102 in 

delovnim zvezkom ter atlasom. 

NARAVNE RAZMERE 

(zapis v zvezek) 

NARAVNOGEOGRAFSKE enote 

Velika nižavja se menjavajo z gorovji in planotami. 

a)Največja naravna enota je Vzhodnoevropsko nižavje, ki ni prava nižina, 

ampak je nekoliko dvignjen valovit svet. 

b)Gorovje Ural, je staro uravnano gorovje, ki je bogato z rudami. 

c)Vzhodno od Urala se razprostirajo neizmerno velika prostranstva Sibirije. Ta 

se deli na: ZAHODNO SIBIRSKO NIŽAVJE, SREDNJESIBIRSKO 

PLANOTO ALI VIŠAVJE IN VEČ GOROVIJ (eno od teh je Verhojansk 

gorovje). 

PODNEBJE 

Prevladuje CELINSKO podnebje (poglej klimogram Moskve) bolj, ko gremo 

proti vzhodu se to podnebje zaostruje. To pomeni kratka poletja ZIME PA 

DOLGE IN STRAHOTNO MRZLE. To je območje najbolj skrajnega 

celinskega podnebja na svetu »tečaj mraza«. 

V atlasu poišči v Sibiriji kraj Jakutsk , v učbeniku pa iz klimograma tega 

kraja izpiši zimske temperature. 

RASTLINSKI PASOVI 

Ti so v veliki meri  odvisni od KOLIČINE PADAVIN. 

 Zelo malo padavin je ob Kaspijskem jezeru, v azijskem delu je največ padavin 

ob Tihem oceanu. 

Rastlinski pasovi se vrstijo od S proti J. 

 



Pri vsakem rastlinskem pasu napiši prevladujoče rastline. 

-tundra ( mahovi, lišaji, pritlikavo drevje) 

-tajga 

-listnati gozd 

-stepa 

-gozdna stepa 

-puščavsko rastlinstvo 

Dopolni katere rastline uspevajo v katerem pasu (učbenik str. 100-101) 

REKE IN JEZERA 

Reke v Vzhodni Evropi so zelo dolge. Najdaljša je _________________ 

Dopolni! O njej preberi v učbeniku na str.102 

V azijskem delu so reke še daljše. Izpiši najdaljše Učbenik str. 102. 

Najdaljše sibirske reke so:_____________, ____________,_______________ 

Tečejo od juga proti severu. 

Na jugu Sibirije leži _______________________ jezero. 

Preberi in zapiši zakaj je tako pomembno. ( učbenik str.102) 

 

 

 

 


