
JUŽNA AMERIKA 

 

1. URA 

V zvezek napiši naslov PODNEBJE IN RASTLINSTVO. Preberi učbenik stran 56 in 57. V zvezek 

odgovori na sledeča vprašanja. 

- V katerih toplotnih pasovih leži Južna Amerika? 

- Kateri trije dejavniki najbolj vplivajo na podnebje Južne Amerike? 

- Katerin morski tok teče vzdolž zahodne obale in kakšen je? 

 

Sledečo nalogo prepiši v zvezek in jo reši, pomagaj si z učbenikom. Vsakemu podnebju pripiši 

lego in rastlinstvo, ki tam uspeva. 

Ekvatorialno podnebje – 

Savansko podnebje –  

Sredozemsko podnebje –                         - makija  

Oceansko podnebje –  

Vlažno subtropsko podnebje – ob Atlantskem oceanu – mangrove  

Tundrsko podnebje –                           - mahovi in lišaji 

Gorsko podnebje –  

Puščavsko podnebje – Atakama – sadje, tobak, bombaž, riž 

   

Napiši podnaslov Tropski deževni gozd in v zvezek odgovori na sledeča vprašanja. 

- Kaj je z padavinami in temperaturo? 

- Kako je s poselitvijo? 

- Napiši pet razlogov zakaj se gozdovi krčijo? 

 

2. URA 

V zvezek napiši naslov PREBIVALSTVO. Preberi učbenik stran 58 in 59. 

V zvezek napiši podnaslov Gostota poselitve in odgovori na naslednja vprašanja. 

- Kako je s poselitvijo Južne Amerike? 

- Kateri trije deli so redkeje poseljeni? 

- Katera dva dela sta najgosteje poseljena? 

- Kako države spodbujajo naseljevanje v notranjosti? 

 



V zvezek napiši podnaslov Preteklost in odgovori na naslednja vprašanja. 

- Kdo je v Južni Ameriki živel pred prihodom Evropejcev? 

- Koga, kdo in od kot so pripeljali za delo na plantažah? 

- Kateri dve evropski državi sta si razdelili skoraj celotno Južno Ameriko in kdo je dobil 

kateri del? 

 

V zvezek napiši podnaslov Indijanci in odgovori na naslednja vprašanja. 

- Kako je z deležem indijanskega prebivalstva v primerjavi z Severno Ameriko? 

- V katerih državah predstavljajo več kot polovico prebivalstva? 

- Kje jih živi večina? 

- Kaj so ohranili? 

 

V zvezek napiši podnaslov Belci in odgovori na naslednji vprašanji. 

- Kje so večinsko prebivalstvo? 

- V kateri državi predstavljajo velik delež? 

 

V zvezek napiši podnaslov Mestici in odgovori na naslednje vprašanje. 

- V katerih državah prevladujejo? 

 

V zvezek napiši podnaslov Problemi prebivalstva in odgovori na naslednja vprašanja. 

- S kakšnimi težavami se spopadajo mesta? 

- Vzrok česa so bile v preteklosti velike socialne razlike? 

- Zakaj imajo visoko stopnjo korupcije? 

 

V zvezek napiši podnaslov Favele in odgovori na naslednja vprašanja. 

- Kaj so favele? 

- Kje so postavljene favele? 

- Kaj jih ogroža? 

- Kdo nadzoruje favele? (pomagaj si s svetovnim spletom) 

 

 


