
Pozdravljeni!

Sledi obravnava zadnje velike geografske enote 
Evrope, to je VZHODNA EVROPA. Največja država 
je Rusija, ki sega preko dogovorjene meje Evrope 
in zavzema celotno območje Severne Azije, zato 
se naslov glasi:



VZHODNA EVROPA in 
SEVERNA AZIJA

(najprej preberite besedilo v SDZ na str. 75)

1.Po razpadu Sovjetske zveze so nastale

številne samostojne države!
(samo preberite v informacijo:

Pri Severni Evropi smo spoznali Litvo, Latvijo in Estonijo, 
ki so bile republike Sovjetske zveze.

K Jugozahodni Aziji zdaj spadajo nekdanje Sovjetske 
republike:

Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Uzbekistan,
Tadžikistan, Kirgizistan in Turkmenistan.)



2. K VZHODNI EVROPI PRIŠTEVAMO:

(poiščite države na zemljevidu in 

dopišite glavno mesto)

 Belorusija, __________________

 Ukrajinoa, __________________

 Moldavija, Kišinjev

 Rusija, _________________



Države Vzhodne Evrope so si po družbenih (skupna

zgodovina ter socialistična ureditev) in naravnih

značilnostih (enolično površje) zelo podobne. 

Posebnost je največja država na svetu, Rusija, ki leži

tako v Evropi kot v Aziji.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija


3. PREBIVALSTVO

a) Vzhodna Evropa je v primerjavi z ostalo Evropo redko
poseljena.

b) Tu živijo večinoma pripadniki slovanskih narodov:

 Rusi,

 Ukrajinci,

 Belorusi.

 Moldavija je edina država, kjer govorijo romanski
jezik.

c) V Vzhodni Evropi in azijskem delu Rusije prevladuje
pravoslavna vera. 



4. POVRŠJE (poiščite jih na zemljevidu)

Velika nižavja se menjavajo z gorovji in planotami.

a) Glavne pokrajinske enote so:

 Vzhodnoevropsko nižavje, (vse do gorovja Ural)

 Karpati, Ural, Kavkaz

 Sibirija, ki jo delimo na:

- Zahodnosibirsko nižavje, (od Urala do reke Jenisej)

- Srednjesibirska planota, (od reke Jenisej do reke Lene)

- gorovja na vzhodu in jugu Sibirije(Jablonovsko gorovje,

Verhojansko gorovje)

(preberite besedilo v SDZ na str. 76)



5. PODNEBJE IN RASTLINSTVO

a) Prevladuje celinsko podnebje. Bolj ko gremo proti
vzhodu, bolj izrazito celinsko je podnebje (večajo se 
temperaturne razlike med poletjem in zimo, manj je 
padavin), 

 “tečaj mraza” – najbolj mrzla kraja na severni polobli 
(Verhojansk, Ojmjakon: -71,2°C). Glejte A-92, karta 1

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ojmjakon

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ojmjakon


b) Rastlinski pasovi so odvisni od količine padavin. Od 
severa proti jugu si sledijo: A-93

 tundra,

 tajga,

 listnati gozd,

 gozdna stepa, (menjava listnatega 

gozda in stepe)

 stepa,

 polpuščava.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija TAJGA

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija


DOMAČA NALOGA

a) Rešite 1. vajo v SDZ

b) Vadite zemljevid

Sporočite, kako vam gre in zapiske

pošljite Eva Bauer, Tai T. Jugovic, 

Katarina Leban, Filip Mršić, Anja 

Nedimović, Patricija Pavlič in David 

Stojanovski.


