Četrtek, 02.04.2020

Geografija 7

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!
Današnja dopolnilna navodila bodo namenjena ureditvi delovnega zvezka. Pri Geografiji 7
uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ). Rešitve nalog v DZ dobite na spletni
strani: Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku so tudi rešitve. Pri zgodovini
uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga. Obe
založbi sta danes enotni in sta v času izrednih razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa
gradiva tudi na spletu. Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,
olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ: učim.se, kjer
lahko pogledate drugačne pristope in imate pomoč pri delu.
Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.
Vaša naloga danes bo ponovitev in ureditev rešitev v delovnem zvezku: Zahodna Evropa in Severna
Evropa. Prilagam rešitve, prosim pa, da naredite in na moj e-mail pošljete nalogo.
Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja:
-

Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na
kratko in najbolj bistveno).
Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete, kateri dve temi sta vam v
oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj (fotografirane
in skenirane, le nekaj besed).

Še posebno bom vesel vseh, ki si do sedaj niste utegnili poiskati časa za geografijo in zgodovino. Hvala
vsem, ki redno in vestno delate.
Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure. Mirno in zdravo
nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU

ZAHODNA EVROPA
Vaja 23: Zahodnoevropske države in njihova glavna mesta
Številka Država Glavno mesto
1 Irska Dublin
2 Velika Britanija London
3 Francija Pariz
4 Belgija Bruselj
5 Nizozemska Amsterdam
6 Luksemburg Luksemburg

7 Monako Monaco
Vaja 24: Podnebje v Zahodni Evropi
a) ne
b) ne
c) v Parizu
č) Zime so v Dublinu toplejše zato, ker leži ob oceanu, Pariz pa leži v notranjosti.
Vaja 25: Izsuševanje nizozemskih polderjev
a) Preprečuje morju, da bi preplavilo polder.
b) nad gladino
c) pod gladino
č) Na dnu polderja so prečrpavali vodo iz nižjih kanalov v višje, nazadnje pa so jo prečrpali v kanal,
ki teče v morje.
d) Zato, ker so to pomembni nizozemski kulturni spomeniki.
6 GEOGRAFIJA EVROPE I N AZIJE
Vaja 26: Spreminjanje industrijske pokrajine v Angliji
a) Onesnaženost se je zmanjšala.
b) Preuredili so jih v mestne zelenice.
c) Širše so.
č) V njih so postavili nove trgovine.
Vaja 27: Pojav iz Zahodne Evrope v rebusu
PLIMOVANJE
Vaja 28: Površje in vodovje Zahodne Evrope
a) 1 Ardeni, 2 Centralni masiv, 3 Alpe, 4 Pireneji
b) A Temza, B Ren, C Severno morje, Č Rokavski preliv
Vaja 29: Prebivalstvo Zahodne Evrope
Zahodnoevropske države so povečini gosto ( ν ) poseljene. Od industrije živi kvečjemu polovica
(četrtina) prebivalstva. Najgosteje sta poseljeni Belgija in Nizozemska (ν ). V mestih (ν ) živi več kot

tri četrtine prebivalstva. Valonci in Francozi sodijo med Romane (ν ). Edina povsem keltska država
je Škotska (Irska), keltski jezik pa še največ uporabljajo v Walesu ( ν ). V Severni Irski prevladujejo
muslimani (protestanti), v republiki Irski pa so povečini katoličani (ν ). Na Irskem (ν ) živi 4 milijone
Ircev, v Angliji (ZDA) pa kar 15 milijonov. Irska je po letu 2000 država priseljevanja (ν ).
Vaja 30: Zahodna Evropa v križanki
ZALIVSKI TOK
Vaja 31: Raznolikost Zahodne Evrope
Desno zgoraj – slika št. 2, desno na sredini – slika št. 3, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika
št. 4.
Vaja 32: Potovanje po Zahodni Evropi
1 klif, 2 Loch Ness, 3 Evropredor, 4 Rotterdam, 5 Ardeni, 6 Disneyland, 7 Mont Blanc
SEVERNA EVROPA
Vaja 33: Severnoevropske države in njihova glavna mesta Številka Država Glavno mesto
1 Islandija Reykjavik
2 Norveška Oslo
3 Švedska Stockholm
4 Danska København
5 Finska Helsinki
6 Estonija Tallin
7 Latvija Riga
8 Litva Vilnius
7
Vaja 34: Severna Evropa v rebusih
SKANDINAVIJA
Vaja 35: Površje in morja Severne Evrope
a) Učenec na karto vriše severni tečajnik.
b) 1 Skandinavsko gorovje, 2 Finska plošča, 3 Ruska plošča, 4 Baltsko morje, 5 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 mase 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 med pred gorsko pregrado, kjer se izcedijo pada vine.
c) Podobne so poleti, precej različne pa pozimi.
č) Stavanger ima oceansko, Tallinn pa prehodno celinsko podnebje.
Vaja 39: Značilne gospodarske dejavnosti v nordijskih državah
a) dejavnost: poljedelstvo (kmetijstvo) b) dejavnost: ribolov
ime države: Danska imeni dveh držav: Norveška, Danska
c) dejavnost: gozdarstvo č) dejavnost: (avtomobilska) industrija
imeni dveh držav: 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 Nordkapp, 4 fjell, 5 fjord, 6 stavkirke, 7 naftna (vrtalna) ploščad

