
Geografija – 7. razred       OŠ Rodica, Domžale 

AZIJA IN VZHODNA EVROPA: VSEBINSKO IN PROJEKTNO DELO – delo v 
skupinah 

NAVODILA: 
1. Predstavitev mora biti izdelana v PowerPointu  ali Wordu (shranjeno na skupni disk). 
3. Navedeni morajo biti viri in literatura. 
4. Predstavitev mora vsebovati fotografije oziroma grafe (klimograme) oziroma zemljevide.  
5. Ustna predstavitev in vsebina izdelka bo ocenjena po navedenih kriterijih. 
6. V navodilih so podana vsebine, slikovno ali grafi no gradivo ( ki jih mora predstavitev obvezno 
vsebovati ) ter vire in literaturo kot gradivo za samostojno delo. 
7.  Rešiti morate naloge v delovnem zvezku (ali nalogo) in jih predstaviti. 
8.  Dopolniti morate del povzetka, ki vsebuje vsebino vaše skupine. 
9. Oglejte si posnetek in rešite odgovore na vprašanja, ki jih morate predstaviti v predstavitvi. 
 
Viri in literatura: 
1. U benik za geografijo 7. razred, od strani 95 do 130. 
2. Delovni zvezek za geografijo 7. razred 
3. Zbirka fotografij, slik, zemljevidov, klimogramov: 
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-
sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-za-geografijo-v-osnovni-soli-7.-razred 
 
4. Gradivo na spletu: 
http://www.svarog.si/geografija/index.php?version_id=59 
 
5. Atlas 
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http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenikov-za-geografijo-v-osnovni-soli-7.-razred
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1. SKUPINA: VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA:  NARAVNE 
ZNA ILNOSTI 

 
1. LAN: POVRŠJE in REKE 

1. Naštej  in opiši naravne enote Vzhodne Evrope in Severne Azije. 
2. Imenuj ve je reke in sklepaj na njihov gospodarski pomen (predvsem pomen Volge).  
3. Opiši reko Volgo in njen pomen. 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 46 
2. Zemljevid naravnih enot Vzhodne Evrope 
3. Slika Sistem hidroelektrarn na Volgi in njenem pritoku Kami 
 
2. LAN: PODNEBJE 

1. Analiziraj klimograme v u beniku (temperature, padavine). 
2. Opiši zna ilnosti celinskega podnebja in spreminjanje temperatur (Kateri dejavnik na 

to vpliva?). 
3. Opiši zna ilnosti razporeditev padavin (zemljevid v u beniku). 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 45 
2. Klimogrami Moskve, Ufe, Narjan-Mara in Jakutska 
 
3. LAN: RASTLINSTVO in ŽIVALSTVO 

1. Opiši zna ilnosti rastlinskih pasov: obmo je, prevladujo e rastlinstvo, možna raba 
(npr. za kmetijstvo, e je možno) 

2. Opiši pomen tajge: zna ilno rastlinstvo, Kaj je to tajga?, prst in temperaturne razmere 
http://www.dijaski.net/get/geo_tes_tajga_01__delovni_list.pdf 

3. Naštej zna ilne živali v tajgi. 
 
 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika rastlinskih pasov in raba tal od Barentsovega morja do Kaspijskega jezera 
2. Slika tajge 
3. DZ Vaja 47 
 
Ogled videoposnetka: Incredible Lake Baikal, Russian Siberia 

http://www.youtube.com/watch?v=_19o6fhVWPc&feature=related 

 

1. Navedi podatke o jezeru: globina v primerjavi z drugimi jezeri, koli ina sladke vode, lega (pomo : 
benik). 

2. Kateri dogodek je vplival na spoznavanje Bajkalskega jezera?  Naštej število rastlinskih in živalskih 
vrst. 

3. Kateri dejavnik bo vplival na spreminjanje jezera v prihodnosti?  Opiši temperaturne razmere. 

 
 
 

 

http://www.dijaski.net/get/geo_tes_tajga_01__delovni_list.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_19o6fhVWPc&feature=related


2. SKUPINA: VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA:  DRUŽBENE 
ZNA ILNOSTI 

 
1. LAN: SKUPNE ZNA ILNOSTI IN DRŽAVE 

1. Zakaj obravnavamo Vzhodno Evropo skupaj z azijskim delom Rusije? Opiši. 
2. Naštej države in glavna mesta ter jih primerjaj po velikosti in številu prebivalcev. 
3. Opiši lego Vzhodne Evrope: toplotni pasovi, GŠ in GD. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid držav Vzhodne Evrope in Azije 
2. DZ Vaja 44 
 
2. LAN: PREBIVALSTVO in DRUŽBENE ZNA ILNOSTI 

1. Navedi vzroke in posledice razli ne razporeditve prebivalstva (gostota in poseljenost). 
2. Naštej obmo ja gostejše in redkejše poselitve. 
3. Opiši skupne družbene zna ilnosti prebivalstva. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid gostote poselitve 
2. Miselni vzorec skupnih zna ilnosti prebivalstva 
 
3. LAN: NARODI in VERE 

1. Naštej in opiši narode v Vzhodni Evropi. 
2. Naštej in opiši vere v Vzhodni Evropi. 
3. Opiši zna ilnosti pravoslavne vere na tem obmo ju. 
4. Opiši tipi ne ruske spominke in v podrobnosti babuške. 

http://ruski-samovar.si/ali_ste_vedeli/rusko_izrocilo/ruske_babuske_matrjoske/ 
 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika babuške in balalajke 
 
Ogled videoposnetka: Potovanje s Transibirsko železnico 

http://www.youtube.com/watch?v=XR9w8ot7C6w&feature=related 

 

1. Opiši  zna ilnosti pokrajine: površje, prevladujo e reliefne oblike, vreme 

2. Napiši imena ve jih mest in podatke o železnici: dolžina, za etna in kon na postaja 

3. Predstavi pomen Transibirske železnice (pomo : u benik) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://ruski-samovar.si/ali_ste_vedeli/rusko_izrocilo/ruske_babuske_matrjoske/
http://www.youtube.com/watch?v=XR9w8ot7C6w&feature=related


3. SKUPINA: VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA:  GOSPODARSTVO IN 
OKOLJE 

 

1. LAN: KMETIJSTVO 
1. Opiši razmere za razvoj kmetijstva. 
2. Naštej kmetijske kulture, ki jih pridelujejo ter opiši probleme lastništva. 
3. Opiši ruski kaviar. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Na obsežnih žitnih poljih v Rusiji žanjejo z velikimi kombajni 
2. DZ Vaja 48: samo 1. del - kmetijstvo 
 
2. LAN: RUDNA BOGASTVA IN INDUSTRIJA 

1. Naštej glavna rudna bogastva in poiš i njihova nahajališ a v atlasu. Kakšno 
gospodarstvo se je razvilo na podlagi teh naravnih bogastev? 

2. Naštej glavne vrste industrije in navedi probleme predvsem ruskega gospodarstva. 
3. Naštej industrijska obmo ja Vzhodne Evrope. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid Energijski viri v Vzhodni Evropi in azijskem delu Rusije 
2. Zemljevid Industrijska obmo ja Vzhodne Evrope 
2. DZ Vaja 48: samo 2. del - gospodarstvo 
 
 
3. LAN: OKOLJE 

1. Navedi in opiši vzroke za onesnaževanje okolja. 
2. Navedi in opiši ukrepi za zmanjšanje onesnaževanje. 
3. Opiši ekološko ernobilsko katastrofo. 

http://www.rtvslo.si/svet/cetrt-stoletja-po-nesreci-v-cernobilu-jedrska-energija-znova-
na-tnalu/256193 
 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 48: samo 3. del – ekološka katastrofa 
 
Ogled videoposnetka: Pred obletnico ernobila 

http://tvslo.si/predvajaj/pred-obletnico-cernobila/ava2.103607848/ 

 

1. Dolo i to en datum dogodka, kraj in državo ter opiši vzrok ekološke katastrofe. 

2. Na kratko opiši posledice takoj po eksploziji. 

3. Opiši posledice, ki so vidne še danes. 

 

 

 
 
 

http://www.rtvslo.si/svet/cetrt-stoletja-po-nesreci-v-cernobilu-jedrska-energija-znova-na-tnalu/256193
http://www.rtvslo.si/svet/cetrt-stoletja-po-nesreci-v-cernobilu-jedrska-energija-znova-na-tnalu/256193
http://tvslo.si/predvajaj/pred-obletnico-cernobila/ava2.103607848/


4. SKUPINA: AZIJA:  NARAVNE ZNA ILNOSTI 
 

1. LAN: POVRŠJE  
1. Naštej  in opiši naravne enote Azije. 
2. Opiši Mount Everest in Himalajo (tudi taljenje ledu) 

http://www.bodieko.si/taljenje-ledu-na-mount-everestu 
http://www.zbirka.si/mount-everest/ 

3. Opiši Himalajo (podnebje, nastanek, rastje, vlogo kot naravne pregrade)  - pomo : 
svarogova spletna stran 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Mount Everest (8848 m) je najvišja gora na svetu 
2. Slika Himalaje 
 
2. LAN: PODNEBJE 

1. Analiziraj klimograme v u beniku (temperature, padavine). 
2. Opiši dejavnike, ki vplivajo na podnebje v Aziji ter oprede 
3. Opredeli toplotne pasove v Aziji  - pomo : svarogova spletna stran 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 51 
2. Klimogrami Padavine in temperature v Aziji 
 
3. LAN: RASTLINSTVO in ŽIVALSTVO 

1. Opiši zna ilnosti rastlinskih pasov: obmo je, prevladujo e rastlinstvo, možna raba 
(npr. za kmetijstvo, e je možno) 

2. Opiši puš ave v Aziji: nastanek, podnebje, imena puš av v Aziji 
http://www.dijaski.net/get/geo_ref_puscave_v_aziji_01.pdf 
 

3. Naštej zna ilne živali v puš avi. 
 
 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid Vrste rastlinstva in njim prilagojeno življenje v Aziji  
2. Slika puš ave v Aziji 
 
Ogled videoposnetka: Intro to Everest: Man vs Mountain 

http://www.youtube.com/watch?v=ypctx0t6Mzc 

 

1. Opiši težave, ki jih imajo plezalci. Ali se veliko plezalcev sploh odlo i za plezanje na vrh? 

2. Opiši razmere na poti.  

3. Predstavi pot in to ke postankov na poti. 

 

 

 

http://www.bodieko.si/taljenje-ledu-na-mount-everestu
http://www.zbirka.si/mount-everest/
http://www.dijaski.net/get/geo_ref_puscave_v_aziji_01.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ypctx0t6Mzc


5. SKUPINA: AZIJA:  DRUŽBENE ZNA ILNOSTI 
 

1. LAN: ENOTE 
1. Opiši lego Azije: toplotni pasovi, GŠ in GD. 
2. Opiši (predvsem lego enot med sabo) in naštej enote Azije ter jih primerjaj med sabo 

po velikosti in številu prebivalcev. 
3. Opiši skupne zna ilnosti Azije: velikost celine, Evrazija, toplotni pasovi, 

raz lenjenost, enoli nost ali pestrost površja 
 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid Napovedna karta Azije 
2. Zemljevid Delitev Azije na geografske enote 
 
2. LAN: PREBIVALSTVO 

1. Navedi vzroke in posledice razli ne razporeditve prebivalstva ter naštej obmo ja 
gostejše in redkejše poselitve v Aziji 

2. Opiši probleme prebivalstva: eksplozija prebivalstva, politika na rtovanja družin 
3. Naštej in opredeli obmo ja ras in ver v Aziji. 
 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 52 – samo en del 
2. Slika Zmanjšan naravni prirastek kot posledica omejevanja rojstev 
3. Zemljevid ver in ras Azije 
4. Zemljevid gostote poselitve Azije 
 
3. LAN: GOSPODARSTVO 

1. Opiši zna ilnosti neenakomernega razvoja gospodarstva v Aziji in naštej gospodarsko 
razvita in nerazvita obmo ja v Aziji. 

2. Opiši pomen »malih azijskih tigrov«. 
3. Opiši zna ilnosti prihodnjega razvoja azijskih držav (države, ki se razvijajo). 

 
 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 52 – samo en del  
2. Zemljevid Mali azijski tigri 
3. Slika Del modernega poslovnega središ a v Kuala Lumpurju 
 
Ogled videoposnetka: Popis prebivalstva na Kitajskem 

http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60550719 

 

1. Zakaj je popis prebivalstva pomemben? 

2. Kakšne podatke bodo zbirali? 

3. Opiši stanje na podeželju neko  in danes. 

 

 

http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60550719


6. SKUPINA: VZHODNA AZIJA 
 

1. LAN: POVRŠJE in DRŽAVE 
1. Opiši lego Vzhodne Azije: toplotni pasovi, GŠ in GD. 
2. Naštej  in opiši naravne enote ter reke Vzhodne Azije. 
3. Naštej države in glavna mesta Vzhodne Azije. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid držav Južne in Jugovzhodne Azije 
2. Zemljevid naravnih enot Južne in Jugovzhodne Azije 
3. DZ Vaja 53 
 
2. LAN: KMETIJSTVO 

1. Opiši nomadsko živinorejo. 
2. Opiši probleme kmetijstva in prehrane prebivalstva v Vzhodni Aziji. 
3. Opiši pridelavo riža in naštej druge kulture in živali, ki jih gojijo v Vzhodni Aziji. 
 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 54 
2. Slika Nomadi sredi stepe v Mongoliji 
3. Slika Razli ne faze pridelovanja riža, od oranja do žetve 
 
3. LAN: PREBIVALSTVO in TIBET (pomo : svarogova spletna stran) 

1. Naštej narode v Vzhodni Aziji in navedi obmo ja njihove naselitve. 
2. Navedi vzroke in posledice razli ne razporeditve prebivalstva ter naštej obmo ja 

gostejše in redkejše poselitve v Vzhodni Aziji. 
3. Opiši zna ilnosti Tibeta: površje, podnebje, glavno mesto, vera. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Tibeta  
2. Zemljevid gostote poselitve Azije 
 
Ogled videoposnetka: Mandarinska kitajš ina 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDyY8NzFcW4&feature=fvwrel 

 

1. Nau i se 3 izraze iz mandarinske kitajš ine. 

2. Nau i se 3 druge izraze iz mandarinske kitajš ine. 

3. Nau i se 3 druge izraze iz mandarinske kitajš ine. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDyY8NzFcW4&feature=fvwrel


7. SKUPINA: JAPONSKA IN KITAJSKA 
 

1. LAN: JAPONSKA 
1. Opiši japonsko tradicionalno kulturo ter zna ilnosti države: imena otokov in dežele. 
2. Opiši zna ilnosti gospodarstva Japonske in japonskega gospodarskega udeža. 
3. Opiši zna ilnosti japonskih vlakov. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Tokio je ena najve jih prestolnic na svetu 
2. Slika Sloviti vlak shinkansen, ki vozi 240 km na uro 
 
2. LAN: KITAJSKA 

1. Navedi vzroke in posledice razli ne razporeditve prebivalstva ter opiši družbene 
zna ilnosti Kitajske: jezik, pisava, kitajska kuhinja. 

2. Opiši razvoj gospodarstva na Kitajskem danes in v prihodnosti. 
3. Opiši veliki kitajski zid.  
 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 56 
2. Slika Sijaj poslovnega središ a Šanghaja 
3. Slika Veliki kitajski zid 
 
 
Ogled videoposnetka: Kitajska - 2. gospodarska velesila sveta 

http://tvslo.si/predvajaj/kitajska-druga-velesila-sveta/ava2.92175682/ 

 

1. Kaj so izumili kitajski strokovnjaki? 

2. Katero državo je po gospodarskem razvoju prehitela Kitajska? 

3. Kakšni so problemi kitajskega prebivalstva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvslo.si/predvajaj/kitajska-druga-velesila-sveta/ava2.92175682/


8. SKUPINA: MONSUNI IN NARAVNE NESRE E 
 

1. LAN: MONSUNI 
1. Opiši nastanek monsunskih vetrov. 
2. Opiši zna ilnosti poletnega in zimskega monsuna. 
3. Opiši zna ilnosti in pomen monsuna ter monsunskega podnebja za življenje ljudi. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 58 
2. Slika Smeri vetrov pri poletnem monsunu 
3. Slika Smeri vetrov pri zimskem monsunu 
 
2. LAN: NARAVNE NESRE E 

1. Opiši nastanek, vzroke in posledice tajfunov v Vzhodni Aziji. 
2. Opiši nastanek, vzroke in posledice cunamijev v Vzhodni Aziji. 
3. Opiši nastanek, vzroke in posledice vulkanskih izbruhov na Japonskem. 

 
 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 55 
2. Slika Potresno in vulkansko delovanje je posledica stika Zemljinih ploš   
3. Slika Nastanek cunamija 
4. Slika Smeri tajfunov na Japonskem 
 
 
Ogled videoposnetka: How is a tsunami formed? 

http://www.youtube.com/watch?v=6abCKfUsvmQ&feature=related 

  

1. Opiši nastanek cunamijev ter napiši obmo ja, kjer nastajajo cunamiji. 

2.  Opiši posledice cunamijev in preventivne ukrepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6abCKfUsvmQ&feature=related


9. SKUPINA: JUŽNA IN JUGOVZHODNA AZIJA 
 

1. LAN: POVRŠJE in DRŽAVE 
1. Opiši razlike in podobnosti med Južno in Jugovzhodno Azijo. 
2. Naštej  in opiši naravne enote ter reke Južne in Jugovzhodne  Azije. 
3. Naštej države in glavna mesta Južne in Jugovzhodne Azije. 

Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid držav Južne in Jugovzhodne Azije 
2. Zemljevid naravnih enot Južne in Jugovzhodne Azije 
3. DZ Vaja 57 
 
2. LAN: INDIJA 

1. Opiši družbene probleme prebivalstva (vera, kastni sistem, prenaseljenost, življenje na 
podeželju): vzroki in posledice 

2. Razloži odvisnost kmetijstva od naravnih dejavnikov in vere. 
3. Opiši rast gospodarstva v Indiji in razvojne možnosti v prihodnosti. 
 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 59 
2. Slika Gne a na indijski ulici  
3. Slika Obdelava polja na severu Indije 
 
3. LAN: JUGOVZHODNA AZIJA 

1. Opiši zna ilnosti kmetijstva v Jugovzhodni Aziji in pridelava riža. 
2. Opiši neenakomeren gospodarski razvoj držav Jugovzhodne Azije. 
3. Opiši turisti ne zanimivosti. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Riževe terase na Filipinih 
2. Slika Luksuzni neboti niki v poslovnem središ u Singapurja 
 
Ogled videoposnetka: Riž na svetovnem trgu 

http://24ur.com/novice/gospodarstvo/riz-dosega-rekordno-ceno.html 

 

1. Zakaj so rekordne cene riža na svetovnem trgu? 

2. Kakšen je svetovni pomen riža za življenje ljudi in kakšne bodo posledice? 

3. Kako lahko pomagajo manj in bolj razvitim državam? 

 

 

 

http://24ur.com/novice/gospodarstvo/riz-dosega-rekordno-ceno.html


10. SKUPINA: JUGOZAHODNA AZIJA 
 

1. LAN: DRŽAVE in DRUŽBENE ZNA ILNOSTI 
1. Naštej države in glavna mesta Jugozahodne Azije. 
2. Opiši prometni in strateški pomen tega prostora (Bližnji vzhod, Perzijski zaliv). 
3. Opiši skupne zna ilnosti Jugozahodne Azije: jeziki, vera, gospodarski, prometni in 

strateški pomen 
 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Zemljevid držav Jugozahodne Azije 
2. Zemljevid ver Azije 
 
2. LAN: NARAVNE ENOTE IN REKE 

1. Naštej  in opiši naravne enote Jugozahodne Azije. 
2. Imenuj ve je reke in sklepaj na njihov gospodarski pomen. 
3. Opiši vzroke in posledice osuševanja Aralskega jezera.  

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. DZ Vaja 62 
2. Slika Kr enje Aralskega jezera 
3. Zemljevid naravnih enot Jugozahodne Azije 
 
 
3. LAN: GOSPODARSTVO, PREBIVALSTVO in KRIZNA OBMO JA 

1. Naštej možnost kmetijske izrabe v odvisnosti od podnebja (glej svarogovo spletno 
stran: podnebje in prebivalstvo).  

2. Opiši pomen nafte in naftnih držav za življenje v tem delu sveta. 
3. Opiši vzroke za razli no gostoto poselitve in opiši vzroke za politi na trenja na kriznih 

obmo jih. 

 
Slike, zemljevidi, delovni zvezek: 
1. Slika Delež na rpane nafte po državah ob Perzijskem zalivu 
2. Slika Vrtalna ploš ad v Perzijskem zalivu 
3. DZ Vaja 61 
 
Ogled videoposnetka: Razvoj Dubaja 

http://www.youtube.com/watch?v=k7JASOno2IQ&feature=related 

 

1. Opiši Dubaj leta 1990, 2003 in 2007. 

2. Naštej in opiši nekatere zanimivosti Dubaja. 

3. Naštej in opiši projekte v prihodnosti. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k7JASOno2IQ&feature=related

