
Pravilni zapisi minule ure 

-Kot ste sedaj že navajeni, vam na začetku ure 

napišem pravilne zapiske prejšnje ure. 

-To je namenjeno temu, da vi natančno pregledate 

svoje zapiske in jih popravite, dopolnite, 

uredite, da bodo vaši zapiski pravilni in pregledni. 

-Za boljšo preglednost vam pišem točke (1., 2., …) in 

podtočke (a), b), …), da se lažje znajdete, tako 

zapisujte tudi vi.

-Ko to delate se učite in ponavljate prejšnjo snov.

-Zato je izredno pomembno, da tega dela ne

preskakujete.



TIPI PODNEBJA IN RASTLINSTVA 

1. Oceansko podnebje:

a) Značilnosti:

- topla poletja in mile zime, majhna temperaturna nihanja 

(je vpliv toplega Severnoatlantskega morskega toka)

- padavin je precej in so dokaj enakomerno razporejene 
preko leta, oblačnost, meglenost

b) Kje je: - jug Islandije in obale Norveške, Danska, 

jug Švedske

c) Rastlinstvo: - listnati in mešani gozdovi, večinoma 

izkrčeni za polja in travnike, naselja in 

prometnice



(Finski zaliv zamrzne za več mesecev,
na sliki ledolomilci v Helsinkih poleti
čakajo na zimsko službo)

2. Celinsko 

podnebje:
a) Značilnosti:

- mrzle zime (pod 0°C), vroča poletja, velika temperaturna 
nihanja (dnevna in letna)

- količina padavin se zmanjšuje proti notranjosti celine,

največ padavin pade poleti (nevihte)

b) Kje je: - Litva, Latvija, Estonija, južni in osrednji del 

Finske, osrednji nižji predeli Švedske

c) Rastlinstvo: - kjer je dovolj padavin uspeva iglasti gozd 

(tajga), kjer ni dovolj padavin so travniki



(Gorska pokrajina na Norveškem)

3. Gorsko podnebje:

a) Značilnosti: 

- dolge mrzle zime, kratka sveža poletja, nižanje temperatur z

nadmorsko višino

- velika količina padavin, pozimi sneg

b) Kje: - v Skandinavskem gorovju

c) Rastlinstvo: - prevladuje iglasti gozd

- oblikujejo se rastlinski višinski pasovi 



(Pokrajina na severu Finske
v bližini jezera Inari)

4. Subpolarno podnebje:
a) Značilnosti: 

- dolge ledene zime, kratka sveža poletja

- majhna količina padavin, pozimi sneg

- (polarni dan in polarna noč)

b) Kje: - skrajni severni predeli Skandinavskega polotoka

(severni del Laponske)

c) Rastlinstvo: - tundra (mahovi, lišaji, zelišča, pritlikave

breze)

- tla globoko zamrznjena

(Zdaj bomo nadaljevali s snovjo, napišite nov naslov, kot 
sledi)



GOSPODARSTVO SEVERNE EVROPE 

(Preberite besedilo v SDZ str. 70, 71, oglejte si slike 
in preberite podnapise. Preberite še enkrat in 
podčrtajte ključne besede. Zapišite:)

1. Življenjske razmere:

- nizko površje in ugodno podnebje (oceansko,

celinsko)

- najboljše na Danskem, na jugo Skandinavskega 

polotoka, v Litvi, Latviji, Estoniji



2. Gospodarstvo je visoko razvito in 

povezano z naravnimi danostmi:

a) Ribištvo (ribje farme)



Ribje farme, sušenje (glav) polenovke in ribiška vas na Lofotih



b) Gozdarstvo, lesna in papirna industrija

https://www.google.si/modrijan.si-izraba lesa na Finskem

https://www.google.si/modrijan.si-izraba


c) Energetika

- Naftna industrija 

(nafta in zemeljski plin v 

Norveškem morju, naftne

ploščadi, naftovodi in plinovodi

pod morjem do kopnega)                                                              
https://sl.wikipedia.org/wiki/Naftna_plo%C5%A1%C4%8Dad

- Hidroenergija (HE)

- Izraba geotermalne 

energije na Islandiji (gejzirji) 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geotermalna_energija

https://sl.wikipedia.org/wiki/Naftna_plo%C5%A1%C4%8Dad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geotermalna_energija


č) Kmetijstvo

- Poudarek na živinoreji in 

gojenju krmnih rastlin

- Dansko mleko in mlečni 

izdelki, meso in mesni 

izdelki so pomembno 

izvozno blago



d) Turizem

• Številne naravne (fjordi, gejzirji, Nordkapp) 

in kulturne znamenitosti (mestna hiša v Oslu in dvorana, kjer

podeljujejo Nobelovo nagrado za mir in skakalnice v Lahtiju)



• Domača naloga: SDZ str. 70/71, 4., 5., 6. vaja

• S tem smo zaključili spoznavanje Severne 
Evrope.


