
Preverite zapiske prejšnje ure

2. a) Francija – Pariz

Velika Britanija – London

Irska – Dublin

Belgija – Bruselj

Nizozemska – Amsterdam

Luksemburg – Luksemburg

6. Rastlinstvo: Zeleni otok je Irska: zaradi številnih travnikov in sočnih 

pašnikov, saj so padavine v oceanskem podnebju razporejene preko 

celega leta in ni poletnih vročin in suš.

Rešitve vaj iz SDZ bomo skupaj pregledali, ko se vrnemo v šolo.

Nov naslov: GOSPODARSTVO ZAHODNE EVROPE



1. Gospodarski razvoj 
(SDZ 62, najprej preberite besedilo)

a) V preteklosti usmerjenost na Atlantski ocean in v 

svetovne trgovske tokove (prednost lege ob oceanu)

b) Osvajanje kolonij (kolonializem) po izumu parnega stroja 

(parniki) in izkoriščanje naravnega bogastva kolonij

Kolonije 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolonija_(geografija)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolonija_(geografija)


c) V 18. in 19. stoletju INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

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

(klik in preberite Prva revolucija, Evropa in Posledice)

Izumi: parni stroj, lokomotive in železnice, tkalski stroji

č) Razvoj pristanišč: 

(poiščite v SDZ ali atlasu in zapišite pomembna pristanišča v 

Zahodni Evropi)

d) Za razvoj industrije potrebujemo surovine (rude) in 

energetske vire: (A-42/43 izpišite energetske vire in rude)

- rude:

- energetski viri:

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


e) STARE INDUSTRIJSKE PANOGE:

 težka industrija (pridobivanje železa in jekla)

 strojna industrija in ladjedelništvo

 tekstilna industrija

- zaposluje nekvalificirano (priučeno)

delovno silo (pride s podeželja)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Industrijska_revoluci Prvi železni most v VB

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


2. Posledice razvoja težke industrije

a) Onesnaževanje okolja: zraka, vode, zemlje

b) Zavedanje, da je onesnaženo okolje škodljivo vsem in 

obnova pokrajin (podobno, kot v Srednji Evropi Porurje)

Industrijska četrt 1950 in 2005

Vir: DZ za 7. razred, Založba Modrijan



3. Današnja gospodarska 

usmerjenost

a) Po(st)industrijsko obdobje: čistejša industrija in 

industrija visokih tehnologij:

 kemična (nafta)

 elektrotehnična 

 letalska

 kozmetična 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Naftna_plo%C5%A1%C4%8Dad (kliknite in preberite)

- zaposluje visoko kvalificirano delovno silo (šolano)

b) Najpomembnejše so storitvene dejavnosti:

- turizem, promet, trgovina, bančništvo, izobraževanje in 

pristaniška dejavnost

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


4. Kmetijstvo 

a) Kmetijstvo je tudi visoko razvito:

 specializirano

 mehanizirano

 tržno usmerjeno

- Majhen delež zaposlenih, saj delo opravljajo stroji, 

pridelajo pa veliko (velik hektarski donos)

- Kmetje imajo visoko stopnjo izobrazbe



b) Kmetijske panoge:

- poljedelstvo: (iz A 42/43 izpišite kmetijske kulture)

- živinoreja (meso, mleko in mlečni izdelki)

- cvetličarstvo (rastlinjaki, Nizozemska)

- vinogradništvo

DOMAČA NALOGA: SDZ str. 63, 4. vaja


