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Dober dan sedmošolke in sedmošolci!
Naravno-geografske značilnosti Severne Evrope smo spoznali, prav tako države. Danes sledi
nadaljevanje: družbeno-geografske značilnosti. Navodilo za delo je za dve šolski uri.
Naslov današnje ure: Severna Evropa: družbeno-geografske značilnosti
Za uvod preberite značilnosti prebivalstva v učbeniku na straneh: 87, 88 in 89.
Pod prvo točko zapišite: Severna Evropa je redko poseljena.
Poselitev se zmanjšuje od juga proti severu in ob obal proti notranjosti, celoten norveški priobalni
del je gosteje poseljen zaradi Severnoatlantskega morskega toka. Večina prebivalstva govori
germanske skupine jezikov: ___________, _____________._____________ in ________________
Ugrofinsko govorijo _________________ in _________________, temu jeziku pripada tudi laponski
ali _______________. Baltski jezikovni skupini pa pripadata _________________ in ____________.
Prebivalstvo Severne Evrope je večina evangeličansko luteranske veroizpovedi,kar pomeni, da so
___________________________.
Pri tej točki kot zanimivosti zapišite kdo sta Astrid Lindgren in Hans Christian Andersen in kaj je savna
in kaj stavkirka.
Druga točka bo obsegala gospodarske značilnosti Severne Evrope: (U: 90-93) Zapis lahko naredite s
pomočjo učbenika in vam osnovo predstavljajo naslovi:
Industrijski izdelki, Gozdovi, Izvoznik energije, Kmetijstvo, Ribje bogastvo
Druga možnost je, da izdelate zapis v katerem so osnova gospodarstva naravna bogastva (primer:
gozdovi: lesna in papirna industrija – IKEA; morje – ribištvo, ribje farme, polenovke… poleg naštetega
nafta v Severnem morju, veliko vodnatih rek na Norveškem – HE-hidroenergija... Nižine – kmetijstvo..
Pod tretjo točko zapišite posebnosti in zanimivosti, ki so del Severne Evrope. Npr: Islandija dežela
gejzirov, rastlinjakov, turizma…., Lego, jantar, Nordkapp, Vikingi, severni jelen (los, vapiti, karibu,
damjak ali lopatar), severni sij – Aurora Borealis - https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY
Volvo in Saab, če ju niste že omenili…
Ponavljamo s pomočjo DZ: vaje o družbeno-geografskih značilnostih so od: 39 do 43. in z
interaktivnimi vajami. Predstavitev Severne Evrope kot so jo pripravili vrhniški geografinji:
https://docs.google.com/presentation/d/1bjBmodViT36KMRD0LmVZ7tuoghEHE_q7/present?slide=i
d.p35 , vaje:
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html
http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-geografija/evropa-regije
Vaše delo bomo pregledali v šoli, zato mi današnjega zapisa in rešitev ne pošiljate. Zahvaljujem se za
vaše delo, hvala tudi vašim staršem in vsem, ki vam pomagajo. Uspešno. Zdravo in lep pozdrav JU

