
DELO NA DALJAVO 

GEOGRAFIJA – 7. c / 1. ura 

ponedeljek, 16. 3. 2020  

- utrjevanje učne snovi  
 

1) Preko spletnih strani ponovi naravne enote in države ter glavna mesta Severne Evrope. 
ALI 
Skopiraj in prilepi v zvezek zemljevida, ki sta priložena spodaj ter napiši v zemljevid imena naravnih 
enot ter držav in glavnih mest Severne Evrope. 
 
Države in glavna mesta:  
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/severna_evropa/s_ev_dr_gl/s_ev_dr_gl.htm  
 
Naravne enote:  
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/severna_evropa/s_ev_nargeo/s_ev-nargeo.htm  
 
* Preveri, če imaš v celoti zapisano učno snov prejšnje ure: 

SEVERNA EVROPA 
1.LEGA IN SKUPNE ZNAČINOSTI 
a) na severu Evrope (lega blizu S tečajnika; Nordkapp), v S zmernotoplem in S 
polarnem pasu 
b) hladno podnebje 
c) ledeniško preoblikovano površje 
č) visok življenjski standard, skrb za okolje 
d) skupna zgodovina: osvajalci Vikingi 
2. DELITEV DRŽAV NA 
a) Nordijske države (izraz izvira iz Norden = sever):  
Danska, Švedska, Norveška, Finska (to so tudi skandinavske države) in Islandija 
b) Pribaltske države (skupno ime za države ob vzhodnih  
obalah Baltskega morja): Litva, Latvija in Estonija 

 

GEOGRAFIJA – 7. c / 2. ura 

četrtek, 19. 3. 2020  

- Severna Evropa: naravne značilnosti  

 
Preberi si v učbeniku stran 60 in 61 Oblikovanje površja. 
Nato zapiši v zvezku: 

SEVERNA EVROPA – NARAVNE ZNAČILNOSTI 
LEDENIŠKO PREOBLIKOVANO POVRŠJE 
Fjord je ledeniško preoblikovana koritasta dolina, ki jo je zalilo morje.  
Fjell je gorat in planotast svet, ki se dviguje nad fjordi. 
Gejzir je vroč vrelec, ki občasno izbruha paro in vročo vodo, ki se dvigujejo več 
metrov visoko.  
VULKANI IN POTRESI 
Islandija je nemirno območje s številnimi potresi in delujočimi vulkani.  
Zakaj? Ker leži na stiku Evrazijske in Ameriške plošče.  

 
Ogledaš si lahko posnetek fjorda (na Norveškem) 
https://www.youtube.com/watch?v=rJrVP43MZYI  
in posnetek izbruha gejzirja (na Islandiji): 
https://www.youtube.com/watch?v=nGMF-C9Ojpw  
 
Več o gejzirjih si preberi na: 
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/ture-avanture/po-svetu/gejzirji-pravo-malo-cudo-narave/201119  
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Vprašanja glede učne snovi (ali če najdeš kakšno zanimivost o fjordih in gejzirjih) lahko tudi 
pošlješ preko eAsistenta ali e-pošte: marko.drobne@guest.arnes.si.  
 
Na spletni strani https://www.irokus.si/ so v času učenja na daljavo brezplačno dostopna vsa učbeniška 

gradiva založbe Rokus Klett, torej tudi učbenik za geografijo RAZISKUJEM STARI SVET 7.  Navodila 
za aktivacijo dostopa najdete na: 
https://www.devetletka.net/resources/files/Navodilo_za_registracijo.pdf.  Sledite navodilom in se 
registrirajte kot učenec. 
 
 
Lep pozdrav, 
Marko Drobne 
 

DRŽAVE IN GLAVNA MESTA 
SEVERNE EVROPE 
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NARAVNE ENOTE 
SEVERNE EVROPE 

 


