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Russland Russland er det største landet i verden 
med 17.125.191 kvadratkilometer. 
 
Klimaet i Russland er veldig variert siden 
landet er så stort. I den sørlige delen er 
det litte regn og varmt. I den nordlige 
delen er det veldig kaldt. 
 
Landskapet i Russland er også variert, 
med store skoger, tundra, fjellområder, og 
store sletter. Det finnes flere store og 
kjente elver i Russland som Lena, Don og 
Volga. 

Tundra: område hvor bakken alltid er 
frossen



Historie i Russland 

Russlands historie omhandler 
Russland fra de tidligste 
bosetningene på Krim på 600-
tallet og frem til i dag. Fra 
1200-tallet utviklet det som vi 
kjenner som tsar-Russland seg. 
 
Ivan den Grusomme var den 
første herskeren i Russland 
som brukte tittelen Tsar. 
 
Etter den russiske revolusjonen 
i 1917 ble Russland en 
republikk som fra 1922 inngikk 
i Sovjetunionen. Sovjetunionen 
ble etter kommunismens fall i 
1991 oppløst, og Russland da 
en føderal republikk. 
 Ivan den Grusomme



Kina er det fjerde største landet i 
verden med 9.596.961 
kvadratkilometer. 
 
Klimaet i Kina er svært variert. Et av 
de viktigste klimatiske trekkene i Kina 
er monsunen. Monsuner er 
årstidsavhengige oppsamlinger av vind 
og nedbør. 
 
Landskap og geografi i Kina er også 
svært variert med langstrakte 
fjellområder, platåer og slettelandskap.  
 
Tibet er en region i Kina som er kjent 
for høye fjell med Mount Everest som 
det mest kjente. 
 
Mount Everest er det høyeste fjellet i 
verden.

Kina



Historie i Kina:

Kinas historie deles vanligvis inn i 
dynastier, det vil si perioder der 
landet har vært styrt av en 
bestemt herskerfamilie. 
 
Kinas historie kan grovt deles inn 
i tre perioder: 
- Den tidlige kinesiske 
sivilisasjonen før år 221 
- Det keiserlige Kina fra 221 til 
1911 
- Det republikanske Kina fra 1911 
og frem til i dag 
 
Republikken Kina ble grunnlagt 
1. januar 1912.

Den kinesiske mur

Den kinesiske mur er verdens 
største byggverk. Muren er et 
nesten 9.000 kilometer langt 
forsvarsverk bygget av jord og stein. 
Byggingen av muren startet på 
200-tallet.



Zambia er rangert som nummer 39 i 
verden på størrelse, med 752.618 
kvadratkilometer. En spesiell ting 
med Zambia er at det ikke har 
kystlinje. En av de mest kjente 
attraksjonene i Zambia er 
Victoriafallene, et verdenskjent 
fossefall.  
 
Zambia er et småkupert 
plåtålandskap, 900-1500 meter over 
havet. Landskapet er ganske 
ensformig med flate myrer og 
langstrakte, slake åsrygger. 
 
Zambia har et tropisk regnklima. Fra 
mai til september er det tørketid.

Zambia



Historie i Zambia

Mennesker har hatt tilhold i Zambia i 
mer enn 100.000 år. Det finnes spor 
av jeger- og sankerfolk fra over 15.000 
år siden. 
 
Siden Zambia ikke har kystlinje var de 
mindre utsatt for påvirkning fra 
Europa og arabiske land enn andre 
afrikanske land. 
 
I 1855 ble David Livingstone den første 
europeer til å se Victoriafallene. 
Livingstone var en engelsk misjonær, 
oppdager og utforsker av Afrika.

David Livingstone



Takk for meg!


