
Geografia  7.ročník – 30.3. do  7.4. 2020 /veľkonočné prázdniny/ 

Téma:  SEVERNÁ EURÓPA  - DÁNSKO A ISLAND 

Napísať poznámky podľa dohodnutej schémy:  1.Názov štátu – hlavné mesto, vlajka                                                                                                           

2   .Rozloha . zaokrúhliť na 50 000, alebo porovnať so SR, počet obyvateľov zaokrúhlených na milión                                                                                

3.   Hustota , porovnať so SR                                                                                                                                  

4.   Podiel mestského obyvateľstva  z učebnice zo strany 120                                                                                

5.  Susedia aj more z mapy v učebnici                                                                                                                                      

6.  Povrchové celky z mapy v učebnici, vypísať pohoria, nížiny                                                                      

7.  Podnebie – nájsť v texte, teplota a zrážky                                                                                                        

8.  Mestá – zo sivej mapy                                                                                                                                       

9.  Hospodárstvo  – charakterizovať z textu, chov, pestovanie, výroba ,nerastné suroviny, nezabudnúť 

na strediská cestovného ruchu  na obrázkoch, najmä tie zaradené v UNESCO 

Úlohy: Vypracovať pracovný list  z Hravej geografie str. 40  -7. A 

1. Z charakteristík, urči štát, ktorému patria: 

a/  roviny, mnoho ostrovov, polostrov ,lego, cyklisti, člen EÚ 

b/ostrov, sopky, gejzíry, riedke osídlenie 

2. K Dánsku patria 2 závislé územia. Nájdi ich názvy. 

FA – GRÓN – VY –O – ER – STRO – SKO – SKÉ 

3. Rozhodni o pravdivosti tvrdení: 

a/Podnebie Dánska výrazne ovplyvňuje vzdialenosť od Atlantického oceána       áno – nie 

b/ Dánsko má veľké ložiská plynu v Baltskom mori         áno –nie 

c/ Vo využití  jadrových elektrární je Dánsko na prvom mieste v Európe      áno  - nie 

d/ Najvhodnejšie životné podmienky sú na pobreží  Islandu       áno – nie 

e/ Island má dobre vybudovanú vnútrozemskú dopravnú sieť       áno  -nie  

Téma: NÓRSKO A ŠVÉDSKO 

Poznámky podľa schémy 

Úlohy:  Hravá geografia str. 41 

1. Nájdi kukučie  vajce:  rybolov , Goteborg, výroba papiera, Oslo,  Bergen, železná ruda, 

Malmo, Kaunas 

2.  Vyber správnu odpoveď a vyrieš tajničku: názov nábytkárskej firmy, zvyšné písmená  -

známa automobilová značka 

a/ Záliv v Nórsku nazývame                                         B: zátoka             I: fjord 

b/ Nórsku patrí 2 miesto  Európe                               K: v rybolove      A: v hutníctve 

c/ väčšia časť Švédska leží v podnebnom pásme     S: studenom       E: miernom 

d/  najkvalitnejša železná ruda sa ťaží                       A: Švédsko           A: Nórsko   

 



  

 

Úlohy:   


