
Navodila za delo na daljavo za čas (11. 5. -  15. 5.) 

8.razred 

Še vedno je nekaj učencev, ki se mi niso oglasili, moj elektronski naslov je  

stanislava.panjan@guest.arnes.si  

Upam, da smo se o Severni Ameriki naučili najpomembnejše stvari. Zdaj pa je 

pred nami  še spoznavanje Latinske Amerike, ki je v marsičem posebna. Pa 

začnimo najprej z Srednjo Ameriko. 

Tvoje delo je, da v učbeniku nastr.78-81 prebereš besedilo o Latinski Ameriki. 

Spoznal boš delitev in skupne značilnosti. Oglej si slike v učbeniku in uporabi 

atlas str. 150-151. Nekaj več o Srednji Ameriki preberi v učbeniku str.81. 

Srednja Amerika je na kratko in z dobrimi slikami predstavljena v e učbeniku 

zato ti priporočam, da pogledaš in prebereš. 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2587/index.html  

V zvezek zapiši naslov LATINSKA AMERIKA in podnaslov Srednja 

Amerika 

SREDNJA AMERIKA 

 

 

 

 

mailto:stanislava.panjan@guest.arnes.si
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1. Območje Srednje Amerike je naravnogeografski prehod med dvema 

celinama   - Severno in Južno Ameriko 

2.Srednjo Ameriko sestavljajo tri naravne enote:  

1. Mehika, 

2. Medmorska Amerika, 

3. Karibsko otočje: otoki v Karibskem morju ( Veliki Antili – otoki Kuba, 

Jamajka, Hispaniola; Mali Antili in Bahamski otoki).  

 

 

3. Površje Srednje Amerike je zelo razgibano, večinoma gorato. Nižine so ob 

Mehiškem zalivu in ob Karibskem morju. Karibski otoki so vulkanskega 

nastanka. Območje leži na stiku več tektonskih plošč, zato so zelo pogosti 

močni potresi in izbruhi vulkanov. Najvišji vrh Srednje Amerike je 

Popocatepetl v Mehiki, ki je še vedno delujoč vulkan.  

 

 
 

 

4. Premikanje tektonskih plošč je krivo za številne potrese in delujoče 

vulkane v Srednji in Južni Ameriki. 

 



 

Podnebje in rastje v Srednji Ameriki. 

 

Podnebje in rastje bomo spoznavali z našim učbenikom in E učbenikom, 

ker je v našem učbeniku učna snov preveč razdrobljena, si boste pomagali 

z interaktivnim učbenikom za 8.razred in atlasom 

 Tvoje delo:  V interaktivnem učbeniku 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2587/index.html  preberi besedilo o podnebju 

in rastju Srednje Amerike na straneh 111-114. 

Vmes si dobro si oglej interaktivne zemljevide in rešuj naloge.  

Oglej si nastanek hurikana: 

https://www.youtube.com/watch?v=LlXVikDkyTg. 

 

 Po končanem delu zapiši v zvezek naslov  

 

 

Podnebje in rastje v Srednje Amerika 

 

 

1.Srednja Amerika leži v subtropskem toplotnem pasu. 

 Na podnebje Srednje Amerike vplivajo njena geografska lega, 

oddaljenost od morja, relief in morski tokovi. 

 2. Na podnebje vzhodnega dela Medmorske Amerike in Karibskih 

otokov ima močan vpliv Zalivski tok. Zato ima območje več padavin, 

kot bi jih sicer imelo glede na geografsko lego. Prevladuje tropski 

deževni gozd. Podnebje je vlažno tropsko. 

3. Zahodni del Medmorske Amerike obliva hladen morski tok, zato je 

manj padavin. 

 4. Severni del Mehike ima zaradi zaprte lege z gorami suhe stepe in 

puščave. Mehiški zaliv je območje pogostih uničujočih orkanov ali 

hurikanov. 
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