
Navodila za delo na daljavo  za čas ( 6.4 - 10.4.) 

8 razred 

Ponovitev Naravnih značilnosti Severne Amerike. 

Poskušaj rešiti naloge, ki ti jih ponuja e-učbenik 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index6.html str.96 in 97 

in odgovori na vprašanja na delovnem listu. Pri tem uporabljaj atlas, 

zemljevide in učbenik ter zvezek. Uspešno delo. Ti to zmoreš! 

 

Upam, da vam geografija in naloge ne delajo prehudih preglavic. 

Obvestite me kako delate in kaj ste naredili. Bodite zdravi in 

ustvarjalni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index6.html


 

Ponovite naravno geografskih značilnosti Severne Evrope.  

 Učni list 

Pomagaj si z učbenikom str.55 -63 atlasom, e-učbenik. 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index6.html  str 91-95 

1. Opiši obale severne Amerike. (izpiši večje otoke, polotoke in zalive) glej 

spodnjo karto in atlas._______________________________________ 

2.  S pomočjo karte ugotovi kater je največji otok in komu politično pripada? 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Površje Severne Amerike ima šest velikih naravnih enot: Zapiši najznačilnejšo stvar 

za posamezno naravno enoto (primer Kanadski ščit je najstarejši del celine). 

-Kanadski ščit_____________________________________ 

-Priatlantsko nižavje ob mehiškem zalivu_____________________________ 

-Apalači______________________________________________ 

-Osrednje nižavje_______________________________________ 

-Gorati Zahod – ameriške kordiljere (delitev na tri dele) 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index6.html


________________________, ________________________, _______________ 

-Tihooceanska obala________________________________________________ 

4.Podnebje in rastlinstvo Severne Amerike. 

V katerih toplotnih pasovih se razteza Severna Amerika? 

______________________________________________________________. 

Naštej tri najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na različna podnebja v Severni 

Ameriki. 

 Glej naravne enote, vetrove in morske tokove . Glej učbenik str.60. 

_____________________, ______________________, _________________ 

Zakaj je100 poldnevnik, ki ga imenujemo tudi črta smrti tako pomemben? Glej  

količino padavin! Učbenik str.60 

_________________________________________________________ 

Vriši z rdečo črto 100 poldnevnik v dani zemljevid (pomagaj si z atlasom). 

Oglej si tornado in hurikan in zapiši razlike med njima. Zakaj pride do teh pojavov v 

Severni Ameriki? e učbenik 

 

 

 

Opiši tudi posledice._______________________________________________ . 

Zaradi velikosti celine, njene geografske lege, reliefa in morskih tokov so se v Severni 

Ameriki oblikovala različna podnebja. Izpiši jih. Glej klimograme.str.61 učbenik 

_____________________________________________________________ 

Ob sliki rastlinskih pasov Severne Amerike izpiši rastlinske pasove.( učbenik str.62) 

_____________________________________________________________ 

Kaj je prerija?________________________________________________ 

Kaj je sekvoja?_______________________________________________ 

5.VODOVJE  S pomočjo atlasa in zemljevida ugotovi, katera je največja reka, 

kateri so njeni pritoki in kam se izliva? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Poišči reko Kolorado in reko Sv Lovrenca. Zakaj sta pomembni? 



________________________________________________________ 

Poišči  na zemljevidu Velika jezera in Niagarske slapove 

Delo bomo nadaljevali z obravnavo Poselitve in prebivalstva Angloamerike.  

Spet si boš pomagal z učbenikom in atlasom. Veliko znanja o prebivalstvu Amerike že 

imaš, saj si ga pridobil pri zgodovini in upam, da ga boš znal uporabiti. Tvoje delo je 

sledeče:  

Najprej v učbeniku na str. 64 - 69 preberi besedilo Prebivalstvo Angloamerike 

nekoč in danes. Uporabi Atlas str. 133. (karte staroselcev, manjšin, priseljencev, 

gostota poselitve). Poglej tudi e-učbenik. 

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

V zvezek zapiši naslov POSELITEV IN PREBIVALSTVO ANGLOAMERIKE 

Nato odgovori na spodnja vprašanja. 

Prvotni prebivalci Amerike. 

1. Kdo so prvotni prebivalci Amerike?________________ in____________ 

2. Kaj se je zgodilo  s prvotnim prebivalstvom po prihodu Evropejcev? 

3. Kaj so rezervati in v katerem delu Amerike jih je največ. 

4. Kje danes živi večina Indijancev. 

5. Kdo pa so  Eskimi ali Inuiti? Kje živijo in s čim se ukvarjajo 

Ameriški priseljenci 

1. Kdaj so se v Ameriko začeli priseljevati Evropejci? Katerih je bilo 

največ? 

2. Ali se je v Ameriko priselilo tudi kaj Slovencev? Zakaj in kdaj jih je 

prišlo največ. V katerem mestu jih je danes največ? Na kakšen način 

ohranjajo svoje izročilo? 

3. Kdaj je priseljevanje doseglo višek? 

4. Od kod črnci v Ameriki? 

5. Od kod prihaja danes največ priseljencev? 

6. Kateri je uradni jezik v ZDA, kaj pa v Kanadi? 

Večkulturna družba Kaj pomeni izraz večkulturna družba? 

Afroameričani 

1.Kdo so Afroameričani ? 

2.Kdaj so pravno postali svobodni? Kje jih živi največ? Zakaj? 

3. Kdo jih še vedno preganja? Kdo so mulati? 

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


Gostota poselitve 

1.Spomočjo zemljevida ugotovi kje so največje zgostitve prebivalstva? 

Od česa je to odvisno? V Ameriki živi 18 preb /km2, v Sloveniji pa 100. 


