
het landklimaat
Een klimaat met hete zomers en erg koude winters.

het poolklimaat
Een klimaat waar het altijd koud is. Er valt weinig neerslag. Als er neerslag valt is het 
vaak sneeuw.

het Middellandse Zeeklimaat
Een klimaat met warme zomers en natte winters die niet zo koud zijn.

de tijdzone
Een gebied met dezelfde tijd. Omdat de zon overal op een ander moment opkomt, lopen er 
verschillende tijdzones van oost naar west over de aarde.

de permafrost
In een gebied met permafrost is de bodem het hele jaar door bevroren.

de taiga
Een landschap met grote naaldbossen.

de Sovjet-Unie
Het grootste communistische land ter wereld. In 1991 viel het uiteen in 15 aparte landen. Rusland 
was het grootste land van de Sovjet-Unie.

het communisme
De politieke stroming die wil dat alle mensen evenveel bezit hebben.

de deelrepubliek
Een republiek die samen met andere republieken één land vormt. Het land Joegoslavië bestond 
vroeger uit verschillende deelrepublieken. Elke deelrepubliek had zijn eigen regering.

de subsidie
Het geld dat de overheid geeft om een land of bedrijfstak te verbeteren. De EU geeft bijvoorbeeld 
subsidie om de landbouw in Oost-Europa moderner te maken.

de arbeidsmigrant
Iemand die naar een ander land verhuist omdat daar beter werk te vinden is.

de seizoensarbeid
Werk dat je alleen in bepaalde periodes van het jaar kunt doen.

het handelsgewas
Dit is een gewas dat verbouwd wordt om te verkopen.

het voedselgewas
Dit is een gewas dat een boer verbouwt om zelf op te eten.

mechaniseren
Als je werk dat vroeger door mensen werd gedaan, nu door machines laat doen, noem je dat 
mechaniseren.
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de delfstof
Een stof die opgegraven wordt uit de grond. Bijvoorbeeld steenkool, goud, zilver, aardolie en 
aardgas.

de steenkool
Een zwarte delfstof die bestaat uit oude plantenresten. Steenkool is een brandstof.

de mijnbouw
Het werk dat in mijnen wordt gedaan. Mijnen zijn gangen onder de grond waar naar delfstoffen 
wordt gegraven.
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