
Navodila za delo na daljavo za čas (14. 4. do 17.4) 

 

8.razred 

Spet si boš pomagal z učbenikom in atlasom. 

Tokrat bomo obravnavali Gospodarstvo ZDA. Verjetno že veste, da so 

ZDA največja gospodarska velesila na svetu. Kako boš spoznal 

gospodarstvo ZDA? Tako da boš v učbeniku na str.70-74 prebral zapis 

ZDA-prva sila sodobnega sveta 

Dobro si oglej slike in zemljevide v besedilu, uporabi tudi atlas str. 138-

141. 

 

-  Oglej si video z razlago Gospodarstvo ZDA učitelja Mateja Kranerja z 

OŠ Negova: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=553458C7866AE522CD2D2F9256C%20043

17?id=iPcLVAfJXgkujJqPSVPlUHib.  

- Zdaj boš prebrano še lažje razumel.  
Pandemija koronavirusa je močno prizadela tudi ZDA in njeno gospodarstvo.  

Pomagaš si lahko z https://eucbeniki.sio.si/geo8/index.html 

 

V zvezek prepiši spodnji zapis o gospodarstvu ZDA 

 Gospodarstvo ZDA 
  ZDA so po velikosti in številu prebivalcev tretja največja država na 

svetu. So zvezno urejena država – sestavlja jih 50 zveznih držav. Glavno 

mesto je Washington.  

 So največja gospodarska velesila sveta. Za to je več vzrokov: 

- bogata rudna nahajališča in energijski viri, 

- prostranstva rodovitne zemlje,  

-  bogate zaloge lesa in pitne vode  

- brez vojn, zato se je neomejeno gospodarsko razvijala. 

 

Razvoj industrije 

 

1. Prva industrija se je razvila na SV ZDA ob Apalačih in Velikih jezerih, 

kjer so bogata nahajališča železove rude in premoga. ( To je bilo 

industrijsko srce države). Danes se ta industrija opušča. Nastajajo nova 

industrijska območja v drugih delih ZDA.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=553458C7866AE522CD2D2F9256C%2004317?id=iPcLVAfJXgkujJqPSVPlUHib
https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=553458C7866AE522CD2D2F9256C%2004317?id=iPcLVAfJXgkujJqPSVPlUHib
https://eucbeniki.sio.si/geo8/index.html


 2. Industrija visoke tehnologije proizvaja zahtevne izdelke (računalniki, 

letala) in je na JV ZDA. Na J. se ukvarjajo s predelavo nafte. Na Z ZDA - 

filmska industrija v Hollywoodu, računalniška v Kaliforniji.  

 

3.Američani porabijo ¼ vse energije na svetu, v zrak pa spustijo 1/5 CO2 

na svetu (segrevanje ozračja). Porabijo ogromno nafte, zemeljskega plina, 

premoga. Imajo veliko hidroelektrarn na rekah v Apalačih in na rekah 

Columbia in Colorado na Z ZDA. 

4. Najpomembnejši je cestni promet, sledi letalski in železniški. Po številu 

avtomobilov so prvi na svetu. 

5. V ZDA se industrija opušča, vse več ljudi je zaposlenih v storitvenih 

dejavnostih (turizem, trgovina, promet, bančništvo), celo ¾ prebivalstva. 

Zato rečemo, da je ameriška družba poindustrijska. To je  družba, ki je 

nasledila prejšnjo industrijsko družbo. 

 

Kmetijstvo je še vedno zelo pomembna panoga 

(Dopolni besedilo s pomočjo zapisa v knjigi) str. 72-73 

V kmetijstvu dela le 2 % prebivalstva,  ZDA pa pridelajo največ hrane na 

svetu. 

1. Prvi na svetu so po pridelavi________________ in _______________ 

med vodilnimi pa po pridelavi_________________, _________________ 

__________________________. 

2.Na SV ZDA ob Apalačih in Velikih jezerih prevladuje ___________ter 

________ in  __________________živinoreja za oskrbo velikih mest.  

3.Največje kmetijske površine so v Osrednjem nižavju. 

 Prevladujejo_____________, ki so usmerjene v poljedelstvo ali v 

živinorejo. Zahodno od 100. poldnevnika (dead line) ali mrtve črte pa 

prevladujejo______________, to so kmetije z živinorejo. 

1. Na J ob Mehiškem zalivu na plantažah gojijo riž, tobak, sladkorni trs, 

bombaž, agrume, arašide. 

2.  V sončni  Kaliforniji gojijo agrume, vinsko trto, zelenjavo, površine pa 

morajo_______________ _____________________. 

 

Pošljite mi prosim, vaše narejene naloge v pregled. Bodite dobro in zdravi. 

Upam, da se kmalu vidimo in nadaljujemo skupaj v razredu. 


