
Pozdravljeni! 

Prvomajske počitnice so za nami in zdaj ste spočiti in pripravljeni za zadnji 

del letošnjega šolskega leta. Po zadnjih informacijah ga bomo izvedli na 

daljavo vse do zaključka. Kako boste pridobili še eno oceno vam bom 

sporočila prihodnjo uro. 

 

Najprej preverite zapiske zadnje ure: VODOVJE SEVERNE AMERIKE 

1. Reke: 

- Največja reka je Mississipi s pritoki Misouri, Ohio, Tenesee in 

Arkansas 

- Preko Goratega ameriškega zahoda teče reka Kolorado, ki je 

ustvarila znameniti Veliki kanjon 

- Po meji z Mehiko teče Rio Grande 

2. Pomen rek: 

- Prometni pomen, povezane so s kanali in prekopi 

- Pridobivanje električne energije (HE), zajezitvena jezera 

(Hooverjev jez na reki Kolorado) 

- Namakanje (reka Tenesee, 39 jezov) 

- Turizem  

3. Velika jezera: 

- Gornje, Michigansko, Horounsko, Eriejsko in Ontarijsko 

- Med zadnjima dvema znameniti Niagarski slapovi 

- Reka Svetega Lovrenca povezuje jezera z Atlantskim oceanom in 

predstavlja pomembno plovno pot v osrčje celine (sistemi 

zapornic) 

- Skupna površina jezer je 245000 km², predstavlja skoraj petino 

zaloge sladke vode na Zemlji 

- Ob jezerih so nastala velika mesta Detroit, Čikago, Milwaukee, 

Toronto (poceni plovna pot za surovine in izdelke) 

- Na tem območju je poselitveno in gospodarsko središče ZDA in 

Kanade 

 

Današnja ura je namenjena spoznavanju značilnosti prebivalstva Severne 

Amerike, napišite naslov: PREBIVALSTVO (SDZ str. 60 do 64) 

- Najprej preberite Drobci za radovedne 

- Potem preberite besedilo v SDZ in podčrtajte ključne besede 

- Oglejte si fotografije in preberite podnapise 

- Oblikujte zapiske v zvezek po naslednji predlogi: 



1. Staroselci in priseljenci 

2. Gostota poselitve: - gosta poselitev  

                           - redka poselitev 

3. Značilnosti ameriških mest 

4. Amerikanizacija:  

- Kanadska politika 

- Politika ZDA 

Rešite 4. vajo v SDZ na str. 62 

Če vam je ljubše delo z i-učbenikom, se lahko odločite predelati to snov 

tudi tako https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index.html str. 98 do 102 

Vsi rešite naloge https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index4.html 

 

Za danes bo dovolj, uspešno učenje vam želim. 

Sporočite mi, kako vam gre in pošljite zapiske Dan Vojnović, Viktor 

Breskvar, Klara Burnik, Stefan Đuza, Klara Kostovska, Lovro 

Medjugorac, Jaka Pavlič in Adis Zukić. 

 

Uspešno delo vam želim! 

 

Prilagam vam rešitve vaj iz SDZ 

Str. 51, Preverjanje predznanja  
a) Obstoječi zemljevid obkrožimo tako, da obkrožimo Severno in Južno Ameriko.  
b) Obstoječi zemljevid obkrožimo tako, da obkrožimo Severno in Južno Ameriko ter 
Srednjo Ameriko.  
Možnih je veliko smiselnih delitev.  
 
 
 
Str. 52, 1. vaja  
a) V zemljevid vpišemo, drugo okence od zgoraj: Severna Amerika;  
srednje okence: Srednja Amerika; drugo okence od spodaj: Južna Amerika  
b) Zg. okence: Angloamerika 

    Sp. okence: Latinska Amerika  

c) Približno 80° severno in 60° južno.  
č) Leži v tropskem, subtropskem, zmerno toplem, subpolarnem in polarnem toplotnem 
pasu.  
 
Str. 52, 2. vaja  
Obkrožimo: vse (vsakega posebej)  
 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index.html
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index4.html


Str. 53, 3. vaja  

Odkljukamo: Propad kultur …; Razvoj svetovnega …; Bogatenje evropskih … 

Str. 55, Preverjanje predznanja  
Prečrtamo: Andi burja Kolorado Amazonka Himalaja Grenlandija Dolina smrti Bollywood 
Sredozemlje Istra Florida gospodarska nerazvitost Kalifornija Ganges Labrador hurikani 
tornadi tropski gozdovi Apalači visoka stopnja gospodarske razvitosti Buenos Aires 
Misisipi prerije Washington, D.C. 
  
Str. 56, 1. vaja  
Vpišemo:  
SF SLC  
13,8 25 / julij 10,7  
–3 / januar  
100 / jan., feb. 529 354  
10 / julij, avgust  
San Francisco ima dokaj uravnano krivuljo temperatur. - Temp. nihanja so v SF 
umirjena. - Salt Lake City ima izrazito krivuljo temperatur. - Temp. nihanja v SLC so 
izrazita. - Poletja v SF so blaga, sveža. - Poletja so v SLC vroča. - Zime so v SF 
tople/blage/mile. - Zime so v SLC mrzle … Padavin je v SF precej več kot v SLC, njihov 
višek je v zimski polovici leta. - Padavine so v SLC dokaj enakomerno razporejene čez 
vse leto …  
 

Str. 59, 2. vaja  
1- Aljaska  
2- Skalno gorovje  
3- Kanadski ščit  
4- Labrador  
5- Apalači  
6- Priatlantsko nižavje  
7- Florida  
8- Osrednje nižavje  
9- Velike planjave  
10- Velika kotlina  
11- Obrežno gorovje  
 
Str. 58-59, 3. vaja  
a) Od leve proti desni:  

Obrežno gorovje Sierra nev. Dolina s. Skalno gorovje Velike planjave Osrednje 

nižavje Apalači Priatlantsko nižavje 

sred./gorsko gorsko pušč. gorsko celinsko celinsko vl. cel. vlažno celinsko  

sredozemsko gozdovi/gorsko pušč. goz./suh tr. suho travno travno gozdovi 
gozdovi  
redka redka brez redka redka redka redka gosta 

 

 

 

 


