
2. Teden 23.3. - 27. 3. 2020

7. razred

GEOGRAFIJA   

Pozdravljen/a! Upam, da si dobro in da si s šolskim delom že lahko 
začel. Tukaj so navodila za nov teden.

 www.irokus.si

Naloži si i- učbenik in i-dz v svojo zbirko. Če imaš težave z aktiviranjem ali
nalaganjem učbenikov in dz v svojo i-zbirko, me prosim kontaktiraj na moj 
e-naslov in poslala ti bom nadaljnja navodila. Lahko pa seveda uporabljaš svoj 
učbenik, stran iz DZ pa je spodaj.

7.C 1. ura Dokončajte Prebivalstvo in gospodarstvo Severne Evrope 
prejšnjega tedna.

7.R- VSI 7.R
 1. ura za 7.a in 7.b oz. 2. ura za 7.c
Za utrjevanje Severne Evrope reši vaje v DZ na str. 32-33. Rešene vaje lahko 
fotografiraš ali narediš posnetke zaslona s fotoaparatom in mi pošlješ na moj 
e-mail naslov. 

http://www.irokus.si/


Začenjamo z zadnjo enoto Evrope- to je Vzhodna Evropa, ker pa je 
Rusija tudi v Aziji bomo skupaj obravnavali tudi   Severno Azijo

1. NASLOV v zvezek: (velik naslov)
VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA
                    Države in glavna mesta

Učni pripomočki:
- učbenik, str. 64-67 preberi snov o državah, poglej si zemljevid

 izpiši si vse države in gl. mesta (po želji lahko zraven narišeš tudi 
države)

2. ura SAMO za 7.a in 7.B

 NASLOV v zvezek: Površje Vzhodne Evrope in Severne Azije
- učbenik, str. 66-67 – preberi si snov, poišči reliefne enote na zemljevidu v 
učbeniku in potem jih najdi tudi v atlasu na str. 84/Vzhodna Evropa in str.94-
95 Severna Azija 
- prepiši si snov v zvezek, ki je spodaj v tem dokumentu.
- reši vaji 1 in 2 v DZ na str. 36 (spodaj je printscreen)
Rešeni vaji lahko fotografiraš ali narediš posnetke zaslona s fotoaparatom in mi
pošlješ na moj e-majl naslov. 

 Moj kontakt: anja.rajh@guest.arnes.si
Vesela bom vsakega tvojega sporočila.

mailto:anja.rajh@guest.arnes.si


VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA
U str. 64-66

Države in glavna mesta:
Vzhodna Evropa: Belorusija- Minsk
                          Ukrajina- Kijev
                          Moldavija- Kišinjev
                          evropski del Rusije- Moskva
Severna Azija: - azijski del Rusije

Lega Severne Azije: - na vzhodu sega do Tihega oceana, 
na severu pa do Severnega ledenega morja, na jugu do 
gorovij Srednje Azije (Kavkaz), na zahodu pa do gorovja 
Ural.

Površje Vzhodne Evrope in Severne Azije
- nižine: - Vzhodnoevropsko nižavje
               - Zahodnosibirsko nižavje
- višavja in gorovja: 

 - majhen del Karpatov
                        - Ural (staro gorstvo, izjemno bogato 
z rudami)

        - del Kavkaza
 - Osrednje Sibirsko višavje

                         (med   Leno in Jenisejem)
    - stara gorstva v Sibiriji (vzhod in JV)

 




