
GEOGRAFIJA, 7. a razred, torek, 24. 3. 2020 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA - SEVERNA EVROPA 

Prejšnji teden si dobil/-a veliko naloge. Se že veselim, da vidim, kakšen zemljevid Severne Evrope si 

izdelal/-a. Upam, da ni bilo pretežko. Če prejšnji teden nisi uspel/-a narediti vsega, danes najprej 

dokončaj naloge po navodilih, ki si jih dobil/-a, nato pa v zvezek zapiši odgovore na spodnja 

vprašanja. Torej, danes preverjaš svoje znanje! 

 
Če imaš možnost, si najprej oglej gejzir na Islandiji -  
https://www.youtube.com/watch?v=dKxaH1l2LzQ . 
 

 

SEVERNA EVROPA 

1. Katere države označujemo kot nordijske in katere pribaltske? 

2. Na zemljevidu pokaži naravne enote Severne Evrope. 

3. Opiši, kako so ledeniki v ledeni dobi preoblikovali površje. 

4. Razloži, kaj je fjord. 

5. Katero državo imenujemo tudi »dežela tisočerih jezer«? Zakaj? 

6. Razloži, kaj je gejzir! 

7. Opiši podnebne značilnosti Severne Evrope! 

8. Razloži, kaj je tundra. Kje se pojavlja? 

9. Kakšna je gostota poselitve? 

10. Opiši jezikovno sestavo prebivalstva. 

11. V katerih gospodarskih dejavnostih se zaposluje največ prebivalcev? 

12. Kakšen pomen ima industrija? 

13. Imenuj najpomembnejša naravna bogastva Severne Evrope. 

14. Kaj je značilno za kmetijstvo? 

15. S kakšnimi težavami in izzivi se srečujejo ribiške »velesile« v Severni Evropi? 

Sedaj pa preveri še rešitve v delovnem zvezku od vaje 33, do vaje 43.  

Vaja 33: Severnoevropske države in njihova glavna mesta 

Država Glavno mesto 

Islandija Reykjavik 

Norveška Oslo 

Švedska Stockholm 

Danska Kopenhagen 

Finska Helsinki 

Estonija Tallin 

Latvija Riga 

Litva Vilnius 

 

Vaja 34: Severna Evropa v rebusu 

SKANDINAVIJA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKxaH1l2LzQ


Vaja 35: Površja in morja Severne Evrope 

a) Učenec na karto vriše severni tečajnik. 

b) 1 Skandinavsko gorovje, Finska plošča, 3 Ruska plošča, Baltsko morje, Botnijski zaliv 

Vaja 36: Reliefne značilnosti Severne Evrope 

1, 3 in 4. 

Vaja 37: Padavine in temperature v Skandinaviji 

a) Največ padavin ima kraj C, ker leži ob oceanu pod gorami. Ker pihajo zahodni vetrovi, vlažne zračne 

maser udarijo ob gorovje in tu nastane veliko padavin. 

b) Najvišje zimske temperature so v kraju C, ki leži ob obali, ki jo tudi pozimi obliva topli zalivski tok. 

c) Najvišje poletne temperature so v kraju A, ki ima bolj celinsko podnebje, obenem pa ne leži tako 

visoko kot kraj B. 

Vaja 38: Podnebje v Severni Evropi 

a) Kraja ležita na podobni geografski širini. 

b) Več padavin je v Stavangerju, ki leži pred gorsko pregrado, kjer se izcedijo padavine. 

c) Podobne so poleti, precej različne pa pozimi. 

d) Stavanger ima oceansko, Tallin pa prehodno celinsko podnebje. 

Vaja 39: Značilne gospodarske dejavnosti v nordijskih državah 

a) dejavnost: poljedelstvo                        b) dejavnost: ribolov 
               ime države: Danska                                   ime države: Norveška, Danska 

 

c) dejavnost: gozdarstvo                        č) dejavnost: (avtomobilska) industrija 
               ime države: Finska, Švedska                  ime države: Švedska 
  
Vaja 40: Pojmi v zvezi s Severno Evropo 

Fjord – Norveška, gejzir – Islandija, Volvo – Švedska, Legoland - Danska 

Vaja 41: Severna Evropa v križanki 

PRIBALTSKE DRŽAVE 

Vaja 42: Raznolikost nordijskih držav 

Levo zgoraj – slika št. 2, desno zgoraj – slika št. 4, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika št. 3. 

Vaja 43: Potovanje po Severni Evropi 

1 Legoland, 2 iglasti gozd, 3 Nordakapp, 4 fjell, 5 fjord, 6 stavkirke, 7 naftna ploščad 

 

Želim ti mirno in uspešno učenje! Vesela bom vsake tvoje povratne informacije ali dodatnega 

vprašanja. 

 

 


