
GEOGRAFIJA, 7. b, petek, 3. 4. 2020 

VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA 

Pozdravljen/-a! 

Danes boš nadaljeval/-a z učenjem snovi o Vzhodni Evropi in Severni Aziji. Prejšnjo uro si spoznal/-a 

obseg in prebivalstvo obravnavane regije, danes pa boš raziskal/-a njene naravne značilnosti. 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 

Najprej preveri naslove (vsak približek šteje), iz naloge poimenovanja fotografij iz strani 95: 

Slika 1: Največja država na svetu – Rusija 

Slika 2: Matrjoške – lesene figure (babuške) 

Slika 3: Pravoslavna vera 

Slika 4: Iglasti gozd – tajga 

Slika 5: Ribolov – kaviar 

Slika 6: Industrijsko mesto – onesnaževanje okolje 

 

UČENJE NOVE SNOVI 

Najprej preberi besedilo na str. 99 pod naslovom Velika nižavja se menjajo z gorovji in planotami. 

Med branjem vsa zemljepisna imena poišči na zemljevidu v atlasu na str. 94-95. 

V zvezek zapiši nov podnaslov POVRŠJE. Spodaj nariši skico zemljevida in vanj vpiši imena pokrajin. K 

vsaki pokrajini pripiši, za kakšno reliefno obliko gre. Primer: Ural – staro uravnano gorovje. 

Nadaljuj z branjem besedila na str. 99, 100 in 101 pod naslovom Celinsko podnebje in različni 

rastlinski pasovi. Med branjem dobro opazuj klimograme na str. 100.  

V zvezek zapiši nov podnaslov PODNEBJE in pod naslov naredi kratek povzetek značilnosti podnebja v 

tem delu sveta. Ključni besedi sta CELINSKO PODNEBJE in TEČAJ MRAZA. 

Ko zaključiš z zapisom, preriši prerez rastlinskih pasov in rabe tal, od Barentsovega morja do 

Kaspijskega jezera, na str. 101. Označi posamezen rastlinski pas in zraven zapiši v kaj je usmerjena 

raba tal (gozdarstvo, poljedelstvo …). 

Za konec pa preberi še besedilo na str. 101 in 102 o rekah in jezerih. Pod naslov REKE IN JEZERA, 

zapiši Venov diagram in med seboj primerjaj reke in jezera v evropskem in azijskem delu.  V presek 

zapišeš skupne značilnosti, v ostal del kroga posebnosti enega in drugega območja (imena rek, jezer 

…).  

Primer: 



 

Pod Venov diagram zapiši in spodaj utemelji trditev: Moskva je edinstveno rečno pristanišče. 

Naj bo za danes dovolj. Želim ti uspešno učenje. Vesela bom vsake tvoje povratne informacije. Pišeš 

mi lahko na naslov erika.kovac@guest.arnes.si.:) 
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