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JUŽNA AMERIKA 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Najprej preveri rešitve nalog o prebivalstvu Južne Amerike, ki si jih že rešil/-a v SDZ. 

PREBIVALSTVO 

Str. 103: 

1. ne, da, da, ne, da, ne, da 

2. Amazonsko nižavje: ekvatorialno podnebje (visoke temperature, velika vlažnost). 

Patagonija: tundrsko, puščavsko in gorsko podnebje (velike razlike v temperaturah v 

posameznih delih Patagonije. 

Str. 104: 

3.A) Bolivija, Peru, Ekvador 

B) Ležijo na zahodu celine, na območju Andov, torej na območju visokogorja. 

C) Posamezni deli držav so bili zaradi gora težko dostopni, dodatne težave je Evropejcem 

povzročala tudi visoka nadmorska višina (manj kisika). 

D) Gvajana, Surinam; državi sta bili koloniji Nizozemske in Velike Britanije, ki sta sem 

dovažali delovno silo iz svojih kolonij v Aziji. 

Str. 105: 4. A) Inki, črnci, Indijanci, favela, belci, mestici, korupcija, Brazilija, demokracija, zamboji, Sao 

Paulo 

B) Španci, Portugalci, uporaba španščine in portugalščine, stara mesta, krščanstvo … 

 

UČENJE NOVE SNOVI 

GOSPODARSTVO JUŽNE AMERIKE 

Danes boš spoznal/-a gospodarske panoge (kmetijstvo, rudarstvo, industrija, ribištvo, gozdarstvo, 

turizem), s katerimi se preživljajo prebivalci Južne Amerike.  

V zvezek zapiši nov podnaslov GOSPODARSTVO ter s pomočjo spodnjih nalog in vprašanj oblikuj 

zapis. Pomagaj si z besedilom v SDZ-ju na strani 106 in 107 ter atlasom. Besedilo pred zapisovanjem 

najprej pozorno preberi! 

1. Opiši kmetijstvo Južne Amerike in na zemljevidu v atlasu poišči glavna kmetijska območja. 

2. Države Južne Amerike so znane kot pridelovalke surovin za prepovedane droge. Opiši 

posledice, ki jih prinaša trgovina z drogami. 

3. V atlasu poišči zemljevid gospodarstva in naštej rudna bogastva Južni Ameriki.  

4. V SDZ-ju na str. 106 preberi rubriko Ali veš? Kraj Potosi poišči na zemljevidu.  



5. Sklepaj, na čem temelji industrija Južne  Amerike, nato na kratko opiši industrijo Južne 

Amerike. 

6. Kam bi se odpravili na počitnice v Južno Ameriko? Razloži, zakaj je Južna Amerika privlačna za 

turizem. 

V  SDZ-ju na str. 108 reši nalogo 1. 

Ugotovimo lahko, da se kljub raznovrstnim in bogatim rudnim nahajališčem večina prebivalstva  

Južne Amerike še vedno preživlja s kmetijstvom.  

V zvezek odgovori še na vprašanji:   

1. Kaj je značilno za kmetijstvo v Južni Ameriki? 

2. Katere gospodarske dejavnosti so najpomembnejše v Južni Ameriki? 

 

Upam, da si uspel/-a narediti vse naloge, ki si jih dobil/-a v času, ko pouk poteka za domačimi vrati. 

Da bom bolje načrtovala delo na daljavo te prosim, če rešiš spletno  IZOBRAŽEVANJE NA DOMU.  

Želim ti mirno in uspešno učenje! 

http://www.mojaanketa.si/anketa/625237979/

