
Pozdravljeni! 

 

Na daljavo smo predelali Zahodno in Severno Evropo, čas je da ponovimo 

in utrdimo snov: 

- Na strani 72 v SDZ preberite Ključne misli in Izvedel/-a sem  

- Odgovorite na vprašanja pod 1. Ponavljanje pisno v zvezek 

- Naredite 2. Delo z zemljevidom. Ko vam bo zemljevid dobro šel, 

poskusite rešiti tole  

- https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/zahodna_evropa.html 

in tole 

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html 

- rešujte države in površje 

 

 

Prilagam vam rešitve vaj v SDZ Zahodna in Severna Evropa, upoštevati 

morate, da imate vi novo izdajo SDZ, ki ima dve strani več, torej k 

stranem prištejte +2 

Str. 60, 1. vaja 
a) Zg: Irska, Dublin 
Pod njim: Velika Britanija, London 
Pod njim: Francija, Pariz 
Desno: Nizozemska, Amsterdam 
Spodaj desno: Belgija, Bruselj 
b) Št. 3. 
 
Str. 61, 2. vaja 
Enakomerna razporeditev padavin preko celega leta, mile zime, topla (ne vroča) 
poletja, majhna letna temperaturna nihanja, temperature med 4 in 17 °C … 
 
Str. 61, 3. vaja 
Severnoatlantski tok segreva obale zahodne in Severne Evrope. Brez tega toka bi 
bile temperature tu občutno nižje. Kanada ali ZDA imata na enakih širinah bistveno 
hladnejše podnebje s tem pa tudi povsem drugačne razmere za življenje ljudi … 
 
Str. 63, 4. vaja 
a) Liverpool: ladjedelništvo, kemična ind.,  
Pariz: elektrotehnična ind., finance, izobraževanje, promet ...  
Bruselj: finance, izobraževanje, promet, logistika ... 
London: elektrotehnična, živilska ind., promet, logistika ... 
Amsterdam: elektrotehnična ind., finance, izobraževanje, promet, turizem... 
Rotterdam: rafinerija nafte, ladjedelništvo, promet, logistika ... 
b) Elektrotehnična ind., promet, logistika … 
c) Leta 2006 je bilo bistveno manj rudarstva oz. premogovništva …; Več je zelenih 
površin … Zaradi ekološke osveščenosti, izčrpanosti rudnikov …  

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/zahodna_evropa.html
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html


 
Str. 63, 5. vaja 
a) Nizozemska; območje med Antwerpnom in Nemčijo; okolica Pariza; okolica 
Londona … 
b) Severna Irska; Severna V. Britanija; gorata območja Francije …; Tam so 
neugodne razmere za življenje ljudi (hladno, gorato …). 
 
Str. 65, 1. vaja 
Zg levo: Islandija, Reykjavik 
Pod njim: Norveška, Oslo 
Pod njo: Švedska, Stocholm 
Pod njo: Danska, Köbenhavn 
Sp: Litva, Vilna (Vilnius) 
Desno zg: Finska, Helsinki 
Pod njo: Estonija, Tallin  
Pod njim: Latvija, Riga 
 
Str. 66, 2. vaja 
Osrednji del Sk. gorstva: slabi, ker je gorato površje (in je hladno). 
Jug Švedske: dobri, ker je uravnano površje. 
Danska: dobri, ker je uravnano površje. 
Finska: slabi, ker je uravnano in mokrotno površje. 
 
Str. 67, 3. vaja 
a) oceansko    celinsko     celinsko    subpolarno/gorsko 
b) A: Stensele; gorato površje, gorsko rastlinstvo (tundrsko, skromno rastlinstvo), 
skoraj neposeljeno površje … 
    B: Bergen; oblačno, vlažno, v ozadju gore, bujno rastlinstvo …    
 
Str. 68, 4. vaja 
Poz. vpliv: turistično zanimiva …; turistično privlačna … 
Neg. vpliv: manj primerna za promet …; predstavlja oviro za promet, naselitev … 
 
Str. 69, 5. vaja 
Ribolov je pod nadzorom …; Ni prekomernega ribolova … 
 
Str. 69, 6. vaja 
Vodoravno:  
3. Finska 
5. Islandija 
7. Stockholm (z dodatnim kvadratkom) 
9. Jutlandija 
12. Polarni sij  
13. Nordkapp 
Navpično: 
1. Helsinki 
2. Kattegat  
4. Estonija 
6. Botnijski zaliv (Botniški zaliv, v tem primeru je en kvadratek odveč) 
7. Sakagerrak 



8. / 
10. Fjord 
11. Litva 

 

PREVERITE svoje rešitve vaj v SDZ! DOPOLNITE, POPRAVITE, UREDITE! 

 

Želim vam uspešno utrjevanje znanja. 

                   Vlasta Lipovec 


