
GEOGRAFIJA, 8. a, četrtek, 9. 4. 2020 

Pozdravljen/-a! 

V zadnjih navodilih za delo sem te povabila k posredovanju povratne informacije preko spletne 

ankete. Ne pozabi, in prosim odgovori na zastavljena vprašanja. Sicer sem za vsa vprašanja v zvezi z 

učno snovjo in navodili dosegljiva na elektronskem naslovu erika.kovac@guest.arnes.si. 

Opravičujem se, ker sem v zadnjih dveh tednih zamešala urnika a in b oddelka. Prepričana sem, da ste 

to opazili. V naslednjem tednu bom bolj pazljiva! 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI 

JUŽNA AMERIKA 

Glede na to, da si predelal snov povezano z Južno Ameriko, boš danes predvsem ponavljal in utrjeval 

znanje. Da bo ponavljanje bolje steklo, si na spodnjih povezavah oglej nekaj zanimivih predstavitev 

(vedno klikneš na kvadratek v krogcu, ob strani besedila). 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=96-97 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=98-99 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=100-101 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=102-103 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=104-105 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=106-107 
 

 

Preden nadaljuješ, preveri rešitve na str. 108 v SDZ. Če je potrebno odgovore dopolni. 

GOSPODARSTVO 

Str. 108: 1 

Večina obdelovalnih površin je v rokah veleposestnikov, pridelki so namenjeni predvsem za 

izvoz. Večina prebivalstva živi na majhnih kmetijah in se preživlja s samooskrbnim 

poljedelstvom. 

Na območju z manj padavin je pomembna živinoreja, glavno živinorejsko območje v Južni 

Ameriki so Pompe. Živinoreja je najpomembnejša v Argentini, Paragvaju in Urugvaju. 

V tropskih območjih imajo plantaže, kjer pridelujejo kavo, kakav, sladkorni trs.  

Raznovrstna in bogata rudna nahajališča. Številna rudna bogastva so na velikih nadmorskih 

višinah in težko dostopna, nahajališča nafte in zemeljskega plina pa so v Venezueli in 

Amazonskem nižavju. 

Večji del industrije je vezan na predelavo naravnih virov – kmetijskih pridelkov in rud. 

Industrija z izjemo Argentine in Brazilije pokriva predvsem domače potrebe. 

Južna Amerika je turistično zelo zanimiva (naravna in kulturna dediščina). Obmorskih 

letovišč številne države zaradi slabe infrastrukture in slabše gospodarske razvitosti ne 
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izkoriščajo. 

Sedaj pa v zvezek zapiši naslov PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA in pod naslov odgovori na 

vprašanja, v SDZ-ju na strani 109 pod rubrikama PONOVI IN RAZMISLI.  

Želim ti mirno in uspešno učenje!       

Učiteljica Erika 


