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Posielam učivo Severná Európa - štáty. 
 
UČIVO: Severná Európa 
Dánsko a Island - učebnica str. 76 – 78 
Nórsko a Švédsko – učebnica str.79 – 82 
Fínsko - učebnica str. 83 
Pozrieť učivo v učebnici. 
Pozrieť prezentácie ku štátom Severnej Európy (príloha) 
 
POZNÁMKY: poznámky k jednotlivým štátom ste minule dostali - sú na celý tematický celok 
 
DOPLNENIE: 
link: https://www.nasageografia.sk/severna-europa/ 
pozrieť prezentácie k jednotlivým štátom, skúsiť niektoré úlohy, pozrieť videá 
KVÍZ – opakovanie Západnej a Severnej Európy - príloha (skúsiť v rámci opakovania) 
OPAKOVANIE - Vypracovať pracovný list (príloha). 

• Dánsko.pptx 

• FÍNSKO.pptx 

• Švédsko.pptx 

• Severná Európa - opakovanie.doc 

• Island.pptx 

• Nórsko.pptx 

• Kviz Zapadna a Severna europa.pptx 

 

 

Severná Európa -  opakovanie 

1.  Doplň:          

Štáty Severnej Európy sa rozprestierajú na ...................................... a 

........................................ polostrove. Najväčší ostrov tejto oblasti je 

................................. Podnebie je v západnej časti ovplyvnené 

teplým................................... Nachádza sa tu  mnoho jazier, medzi  najväčšie 

patria .......................... a............................. Rieky tu majú dostatok vody a 

slúžia na výrobu ....................................... Väčšina územia je pokrytá 

............................. lesmi, ktoré sa  nazývajú aj .................................... 

 

3. K charakteristike dopíš štát:             

a) Hans Christian Andersten, Legoland, nížiny, veľa elektrární - 

........................................................ 

b) Nie je v EÚ, čisté životné prostredie, Špicbergy- .......................... 

c) Krajina tisícich jazier, sauny a hokeja - ......................................... 

d) Krajina sopiek, gejzírov, termálnych vôd – ................................... 

e) Najkvalitnejšia železná ruda, jazero Vänern - ............................... 

f) Prístav Klaipeda, spracovanie rýb a jantáru-  ................................ 

 

4. Doplň hlavné mestá:             

Dánsko......................................... 

Island........................................... 

Švédsko....................................... 

 

 

5. Ktoré z týchto štátov označujeme ako pobaltské?          

a) Švédsko, Dánsko, Nórsko Island 

b) Fínsko, Litva, Nórsko 

c) Estónsko, Lotyšsko, Litva 

 

6. Elektrolux, Ikea, Saab, Volvo a Scania sú značky týkajúce sa:   

a) Švédska  

b) Nórska  

https://www.nasageografia.sk/severna-europa/
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3A59CQiQI8JCjsUSqzZqBcL3a8GZy%2BCKwoHZXDrNagPBaEYimqqEePFZLLYePWM62R
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3ABCgctXo3Wb2v%2Fxq2OtrAqk5XaiIevUv4Y5ts6JE9R24I9Cx72ZUNMONbGL1cxnu6
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AXqKwBIL9CxTVtdO1rbX72tz%2FeMhEvRQC7rxpaINKPPJo46Dyu5WSnak7qxW5voZ4
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3Am3xuulbjTxoVVJKlYGg%2Fy5aqFuU5bWRSBRc703v1noDRbzWyHGzy8bYhuxQurymq
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AP%2BqRT0D8OTyUO7eQ36gS6pVIi%2FUEIHl7UClGPMFp6lWkHb6pqTQ8gpyMIioyOAft
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3Atosw5Zgkchy0vUyy5d%2ByVP5CkznOUyGk24kLYagCVNwZdXH6%2FRUUjd6yauJDWFv2
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AsicOlO%2FkW3ePUKcTWs5%2FrfEMmFMFIJh%2FAjbXqryaiFV%2BvDMpvTGpmYBZD%2Fcv3h5R


c) Dánska 

 

7. Krajinou fjordov je:            

 a) Nórsko  

b) Švédsko  

c) Isla



 

Zaznač do mapy Island, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, 

Litvu, Lotyšsko, Estónsko.(môžeš do mapy vymaľovať aj vlajky 

štátov) 
 

 


