
Navodila za delo na daljavo za čas ( 20. 4 . - 24. 4.) 

8 . razred 

Severna Amerika se politično deli na  ZDA in Kanado. Če smo do sedaj 

spoznavali ZDA bi sedaj vsaj malo spoznali še eno najredkeje poseljenih držav 

na svetu, to je KANADA z glavnim mestom OTTAVO. 

 

 Tvoje delo: V učbeniku na str. 74 -77 preberi zapis  

Kanada – bogata država redko poseljenih prostranstev.  

Dobro si oglej slike v besedilu.  Uporabi tudi atlas, str.138-141 (karte ZDA in 

Kanada gospodarstvo).  

V zvezek prepiši in dopolni spodnji zapis o prebivalstvu in gospodarstvu 

Kanade.  

PREBIVALSTVO KANADE  (učbenik str. 65, 66 in 67) 

 1. V Kanado so prišli priseljenci iz Velike Britanije, Irske, Francije in drugih 

evropskih držav (Slovenije). Večina Kanadčanov je britansko-irskega in 

ameriškega porekla. 

2. Francosko govoreče prebivalstvo živi v provinci Quebec. Francoski in 

angleški jezik sta enakopravna. 

 3 Prvotni prebivalci so Indijanci in Inuiti (Eskimi), za Indijance so priseljenci 

ustvarili rezervate. Inuiti živijo na severu, na meji z Arktiko.  

4. Največ Slovencev živi v provinci Ontario (v mestih Toronto, Hamilton). 

 5. Večina Kanadčanov (80 %) živi ob južni meji z ZDA.  

Sicer je Kanada zelo redko poseljena. Takšna razporeditev prebivalstva je 

posledica hladnejšega podnebja na severu, obširnih gozdov, goratega reliefa.  

 

 

 

 

 

 

 



GOSPODARSTVO KANADE 

( Dopolni  s pomočjo učbenika str.75,76, 77) 

Kanada je po površini druga največja država. 

 1. Kanada je bogata z ________________, predvsem iglastimi (na J in gorati 

del države)-dajejo les za lesno in papirno industrijo. 

 2. V Kanado sega del Osrednjega nižavja - imajo prerije in obsežna pšenična in 

koruzna polja ter pašnike. Na velikih farmah uporabljajo mehanizacijo. 

 3. Ob Velikih jezerih se ukvarjajo z živinorejo, da oskrbujejo mesta s hrano. 

Veliko mesnih in mlečnih izdelkov izvozijo.  

5. Kanada je ena vodilnih držav v _______________________ - največ rib 

nalovijo na območju kjer se mešata topli Zalivski in hladni Labradorski tok. 

 6. Naravna bogastva Kanade: premog, nafta, zemeljski plin, uranova ruda, 

železova ruda. 

 7. Kanada veliko rek izkorišča za pridobivanje ______________________ 

energije. Najpomembnejša vodna pot je reka 

_________________________________, ki povezuje Velika jezera z 

Atlantskim oceanom.  

8. Kanada ima dobro prometno omrežje. Najgostejše je na skrajnem ______ 

države, kjer je zgoščeno prebivalstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


