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Dober dan sedmošolke in sedmošolci!
Današnja navodila so namenjena dvema urama. Evropsko popotovanje nadaljujemo v Vzhodni
Evropi in Severni Aziji, ki sestavljata svojevrstno celoto. Rusija in ostale države naslednice nekdanje
Sovjetske zveze predstavljajo Severno Azijo. Danes bom spoznavali Vzhodno Evropo, to je tudi naslov
v zvezku:
Vzhodna Evropa
Iz delovnega zvezka izrežite obe nemi karti Vzhodne Evrope in ju nalepite v zvezek. Na eno vpišete
države z glavnimi mesti, na drugo naravne enote. Zapis sestavljajo:
1. Povezuje Evropo z Azijo. Sestavljajo jo države:
- B_____________________ z glavnim mestom: M_________________
- M____________________ - K_________________
- U____________________ - K____________
- R____________________ - M______________
2. Površje Vzhodne Evrope je nizko, največji del zavzema Vzhodnoevropsko nižavje, ki se z
Baltsko ploščo naslanja na Baltsko morje. Na jugu je omejena z Črnim morjem in Kaspijskim
jezerom, med njima gorovje Kavkaz. Na vzhodu jo gorovje in reka Ural ločujeta in povezujeta
z Azijo. Večje reke so še Dnester, Don in Volga.
3. Prevladujoče podnebje je celinsko (značilnosti!)
4. Rastlinstvo: travnata stepa z listnatimi gozdovi, proti severu iglasti – tajga in severu – tundra.
Velika območja so spremenjena v kulturno pokrajino (polja, pašniki…).
5. Prebivalstvo so večina Slovani: Rusi, Belorusi in Ukrajinci; Moldavci spadajo k romanom.
Evropski del Rusije je najgosteje poseljen del Rusije, celotna Vzhodna Evropa spada med
redkeje poseljene dele Evrope.
6. Države naslednice Sovjetske zveze se po razpadu soočajo z gospodarskimi težavami,
najpomembnejše ostaja kmetijstvo, izkoriščanje naravnih bogastev (rud, premoga in nafte;
ribjega bogastva, lesa…), vse pomembnejša je industrija.
Zemljevid
prikazuje
nekdanjo
Sovjetsko Zvezo
–Zvezo
sovjetskih
socialističnih
republik (ZSSR)

7. S pomočjo do sedaj pridobljenega znanja in zemljevida nekdanje SZ v zvezek vpiši na katere
dele je konec prejšnjega tisočletja razpadla SZ:
A: Rusijo in Vzhodnoevropske smo spoznali danes
B: Baltske so: E___________________, L____________________ in L_____________________
C: Kavkaške so: Gruzija (Georgia), A______________________ in A_______________________
D: »Stani«: K_____________________, U________________________, T____________________,
K___________________ in T______________________________
V DZ rešite nalogi: 44 in 46.
Nekaj za ponavljanje: Zahodna Evropa – polderji:
https://www.youtube.com/watch?v=LF1tqItqNPA
Iz Severne Evrope pa še nekaj nalog, ki jih nekateri že poznate:
http://www2.arnes.si/~jdobaj/zgodovina/geografija/7geografija/Severna_Evropa/Severna_Evropa.ht
m

Mirno in zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lep pozdrav JU

