
 

 

 

Dragi sedmošolci! 

Prvomajske počitnice so že za nami. Verjamem, da ste se imeli lepo in da ste si nabrali veliko 

energije. Spet smo nazaj v naši spletni učilnici, kjer vidim, da smo se že vsi skupaj privadili, 

saj vsi lepo in vestno delate in se učite. Upam tudi, da ste še zdravi in da še naprej marljivo 

skrbite za svoje zdravje.  

In kaj bomo počeli ta teden. Pa poglejmo. 

NAVODILA ZA DELO 

Od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020 (4 šolske ure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

1., 2., 3., 4. ura: Prebivalstvo Z. Evrope,Severna Evropa: države, površje, podnebje in rastje, prebivalstvo in 

gospodarstvo 

Tokrat bomo obdelali učne vsebine, ki se nahajajo v SDZ, na str. 78-96. Vse potrebne podatke najdete v besedilu, 

skicah, kartah in fotografijah. Predlagam vam, da si najprej preberete in podčrtate ključne podatke ter jih temeljito 

predelate, saj jih boste uporabili pri reševanju nalog.  

Kot smo že navajeni, bomo najprej skupaj oblikovali zapis v zvezek, kjer boste potrebne podatke poiskali in 

dopolnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis v zvezek: 

1. Zahodnoevropske države spadajo med gosteje poseljene. Najbolj so poseljeni nižinski predeli, torej 

Nizozemska in Belgija. Značilnost poselitve je ta, da več kot tri četrtine prebivalstva živi v mestih. 

Odgovori. Kateri narodi v Z Evropi sodijo v germansko jezikovno skupino?_____________________ 

_________________________________. Kateri pa v romansko jezikovno skupino?________________ 

_________________________________.Kje živijo Valonci, Flamci in Kelti?_____________________ 

____________________________________________. Otok Irska ima posebno zgodovino. Razdeljen je 

na Republiko Irsko in Severno Irsko, ki spada k Veliki Britaniji. Kdaj je nastala Republika Irska?_____ 

_____________________. Zakaj danes Severna Irska sodi k V.B.?______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Severna Evropa. Naštejte države, ki sodijo k S. Evropi:________________________________________ 

Razdelimo jih v Pribaltske in Nordijske države. Na karti Evrope poišči najsevernejšo točko v Evropi. Nordijske 

države imajo zelo visok življenjski standard, pribaltske države so nekoč bile del večje države Sovjetske zveze 

(današnje Rusije). 

Površje je raznoliko, sestavljajo ga naslednje pokrajinske enote: staro Skandinavsko gorovje 

 Botnijski zaliv 

 Finska plošča (stari uravnani svet) 

 Polotok Jutlandija 

 Ruska plošča (stari uravnani svet, ki se širi do Urala) 

V času ledene dobe so nastale značilne ledeniške reliefne oblike, ki jih že poznamo (ledeniška dolina v obliki 

črke U, ledeniške morene, ledeniška jezera). Za Norveško so zelo značilni FJORDI in FJELLI. Pojasnite, kaj je 

fjord in kaj fjell?___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________.Pomagate si s skico na str. 85. Za Islandijo so značilni tudi 

vulkani in gejziri. Kaj je gejzir?_______________________________________________________. Za katere 

potrebe vročo vodo iz gejzirov danes izkoriščajo?__________________________________________________. 

3. Na podnebje ima tudi tukaj velik vpliv Severnoatlantski topel morski tok, ki preprečuje, da bi obale še 

proti severu lahko zamrznile. Imamo oceansko (ob morju na Z) in izrazito celinsko Finska, Botnijski in 

Finski zaliv), nekoliko toplejše celinsko podnebje je v Pribaltskih državah. Na skrajnem severu tundrsko 

p. Od 66. vzporednika proti severu se pojavljata polarni dan in polarna noč. Pojasnite, kaj je polarna 

noč in kaj polarni dan. Kdaj se pojavita?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________. 
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Pri raziskovanju in učenju si pomagajte z nameni učenja! 

Nameni/cilji učenja (kaj želim vedeti/znati) 

1. Analizirati vpliv naravnih dejavnikov na poselitev in poimenovati glavne predstavnike 

prebivalstva. 

2. Seznaniti se o verskih in političnih problemih Severne Irske. 

3. Na zemljevidu določiti in opredeliti geografsko lego Severne Evrope glede na toplotne 

pasove in imenovati države. 

4. Opisati reliefne oblike in razložiti ledeniško preoblikovanost površja in odvisnost ljudi od 

tega. 

5. Sklepati o dolžini dneva in noči  v mrzlem pasu. Ob klimogramih razložiti podnebje ter 

sklepati o rastlinstvu in načinu življenja v Severni Evropi. 

6. Na osnovi grafičnih prikazov analizirati jezikovno in versko sestavo v S. Evropi. 

7. Na podlagi podnebnih značilnosti sklepati na možnosti za razvoj kmetijstva. 

Sklepati, katere so vodilne gospodarske panoge v državah Severne Evrope glede na podnebje in 

rastlinstvo. 

 

 

Vaš dopolnjen zapis in rešitve vaj mi pošljite v četrtek (7. 5. 2020) na moj elektronski 

naslov. Rešitve bom pregledala in vam poslala povratno informacijo.  Prav tako pa bom 

vesela, da mi na kratko zapišite in sporočite, kaj vam je delalo največ preglavic. Morda 

zapišete kakšno vprašanje. 

Predlagam vam, da uredite najprej vse dopolnitve zapisov in rešitve vaj ter jih šele nato vse 

skupaj pošljite v četrtek.  

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da vam bo učenje potekalo gladko in uspešno. 

Učiteljica Jožica Tratar 

 

 

Rastje je prilagojeno podnebju. Naštejte rastje:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 4. Iz tematske karte na str. 91 lahko razberete jezikovno sestavo prebivalstva. Po verski pripadnosti so prebivalci 

Severne E. večinoma protestantje. Gostota poselitve se od juga proti severu naglo zmanjšuje. Zakaj?_________ 

____________________________________.  O Laponcih ali Samih si oglejte videoposnetek na spletnem portalu: 

http://www.firstminuteponude.rs/laponija-putopis.html .  

5. Tudi države S Evrope zelo razvijajo storitvene dejavnosti, vendar je razvita tudi industrija (avtomobilska/Volvo). 

Ker imajo te države veliko gozdov se je razvila lesnopredelovalna industrija (IKEA). Izkoriščajo železovo rudo 

(Švedska), nafto in zemeljski plin v Severnem morju. Norveška pa ima idealne pogoje za izkoriščanje vodne 

energije (gorske reke s strmim padcem). Zakaj sta le na Danskem razviti kmetijski panogi živinoreja in 

poljedelstvo?__________________________________________________________________.Zakaj dansko 

kmetijstvo spada med najbolj razvito na svetu?______________________________________________________ 

___________________________________________________________.Danska, Islandija in Norveška so prave 

ribiške velesile. S kakšnimi težavami se soočajo danes, preberite besedilo na str.94. 

 

 

Tako zapis v zvezek smo končali. Spoznali smo veliko novih informacij oz. geografskih pojmov. 

Za kratko ponovitev poglavja rešite vaje 32,33,34, 35,36,37,38,39, 40 in 41 v SDZ.  

http://www.firstminuteponude.rs/laponija-putopis.html

