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JUŽNA AMERIKA 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Danes najprej preveri rešitve nalog o naravnih značilnostih Južne Amerike, ki si jih že rešil/-a v SDZ. 

Str. 90 

TOLE JE LAHKO:  

manjši del severno od ekvatorja, večji del Južno od ekvatorja, zahodno od začetnega 

poldnevnika, 17.840.000 km², 418.000.000, 23 preb./ km², Aconcagua, Amazonka 

POVRŠJE 

Str. 96: 

2. Andi, Angelov slap, Titicaca, Brazilsko, Alpaka, Ognjena zemlja, Gvajansko, Aconcaqua, Amazonka 

Pojem: Altiplano – uravnana visoka planota, 3000–4500 metrov nadmorske višine 

3. V Južni Ameriki so: Amazonka, Urugvaj, Orinoko, Parana. 

Nil – Afrika, Misisipi – Severna Amerika, Kongo – Afrika, Donava – Evropa, Pad – Evropa, 

Niger – Afrika, Ind – Azija, Rio Grande – Severna Amerika, Ren – Evropa, Zambezi – 

Afrika, Reka svetega Lovrenca – Severna Amerika, Huang He – Azija, Volga – Evropa 

PODNEBJE IN RASTLINSTVO 

Str. 98: 

1. A) vroči, južni subtropski, južni zmernotopli, južni subpolarni  B) geografska lega, nadmorska višina, 

morski tokovi 

C) a) Antofagasta b) Hladen morski tok in pasati (suhi vetrovi ob južnem povratniku)  c) Iquitos, lega 

ob ekvatorju, velik vpadni kot Sončevih žarkov, dvigovanje zraka, vlaga v zraku se kondenzira. 

Str. 99: 

2. Tropski deževni gozd – nadstropnost dreves, malo podrasti, veliko različnih rastlin 

Mongrove − nizka drevesa z zračnimi koreninami 

Puščavsko rastlinstvo− šopaste trave, rastline prilagojene dolgotrajnem pomanjkanju vode 

Puna – visokogorska stepa (šopaste trave, nizko grmičevje) 

Stepa − nizka ali visoka trava 

Tundra − mahovi, lišaji, redko grmičevje cvetlice 

Str. 100: 

3. A) Jukatan, Amazonsko višavje, obale Gvinejskega zaliva, Kongovska kotlina, Madagaskar, 

Indonezijsko otočje, Filipini, Šrilanka, Malajski polotok, polotok York 



B) Glavni vzroki: pridobivanje novih obdelovalnih površin (njive, plantaže, travniki, pašniki), 

naselja, prometne povezave, rudniki, lesna industrija … 

 

UČENJE NOVE SNOVI 

PREBIVALSTVO 

Prejšnji teden si spoznaval/-a naravne značilnosti Južne Amerike, tokrat pa boš raziskal/-a kaj je 

značilno za prebivalstvo, ki živi na tej celini. Da se boš tem krajem bolj približal/-a, si lahko zavrtiš 

glasbo značilno za ta del sveta https://www.youtube.com/watch?v=LsE7sfh28u0 . 

Najprej počasi preberi besedilo v SDZ od strani 102 do strani 105.  

Zapiši nov podnaslov PREBIVALSTVO. 

V zvezku po dolgem prepogni nov list in nadaljuj z izpisovanjem pomembnih informacij v besedilu na 

levi strani ter nato zapiši ključno besedo, ki jih te informacije podajajo na desni strani (Poukova 

metoda učenja, podrobnosti na http://bcnaklo.si/fileadmin/knjiznica/svetovalnasluzba/paukova-

metoda.pdf ).  

Ko zaključiš zapis, reši še naloge 1, 2, 3 in 4 na obravnavanih straneh. 

 

Želim ti mirno in uspešno učenje! Vesela bom vsake tvoje povratne informacije ali dodatnega 

vprašanja. 
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