
DELO NA DALJAVO 

GEOGRAFIJA  – 8. b 

četrtek, 19. 3. 2020 

- utrjevanje učne snovi 

 
1) Preko spletnih strani ponovi naravne enote in države ter glavna mesta Srednje Amerike. 
ALI 
Skopiraj in prilepi v zvezek zemljevida, ki sta priložena ter napiši v zemljevid imena naravnih 
enot ter držav in glavnih mest Srednje Amerike. 
Države: https://online.seterra.com/sl/vgp/3015 (preveri glavno mesto pred klikom) 
 
Naravne enote: https://learningapps.org/9510690  
 
2) V učbeniku na strani 50 in 51 preberi še enkrat razlike med območji: Mehika – Medmorska 
Amerika in Karibsko otočje ter napiši v zvezek glavne razlike med območji (predvsem po 
gospodarskih možnostih).  
 
- Preko e-pošte marko.drobne@guest.arnes.si lahko tudi postaviš vprašanja glede učne 
snovi. 
 
Na spletni strani https://www.irokus.si/ so v času učenja na daljavo brezplačno dostopna vsa 
učbeniška gradiva založbe Rokus Klett, torej tudi učbenik za geografijo RAZISKUJEM 
NOVI SVET 8.  Na spletno stran vas morajo prijaviti starši, ker še niste polnoletni. Preprosto 
kliknite na Registracijo in vnesete podatke, nato pa izberete učbeniška gradiva, ki jih uporabljate 
pri pouku. 
 
Lep pozdrav, 
Marko Drobne 
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DELO NA DALJAVO 

GEOGRAFIJA  – 8. b 

petek, 19. 3. 2020 

- dokončanje zapisa in Južna Amerika 

 
1) Preglej ali dopolni še celoten zapis v zvezku: 
 

1. DELITEV IN LEGA  LATINSKE AMERIKE 
1.1. Srednja Amerika (naravni most in vez med Severno in Južno Ameriko) 
A) Mehika  
- meji na Sev. Ameriko 
B) Medmorska Amerika 
ločuje Tihi in Atlantski  
 ocean 
C) Karibsko otočje 
-sestavljajo številni otoki  
1.2 Južna Amerika 
 
2. SKUPNE ZNAČILNOSTI 

 večina leži v TROPSKEM pasu (od ekvatorja do povratnikov), južni del (Argentina in 
Čile) pa v J. zmerno toplem pasu 

 zahodna geografska dolžina 

 ¾ prebivalcev živi v mestih 

 politična trenja in vojaški spopadi, kriminal (droge) 

 Kolonizacija: Španci in Portugalci po letu 1492: pridobivanje novih območij, 
izkoriščanje naravnih virov in poceni delovne sile 

 
VZROKI IN POSLEDICE KOLONIZACIJE LATINSKE AMERIKE 

VZROKI: 
1. Kolonizacija (Španci in Portugalci po l. 1492): pridobivanje novih območij 
2. Izkoriščanje naravnih virov in poceni delovne sile 

POSLEDICE: 
1. Španci in Portugalci so prinesli jezik, vero in arhitekturo 
2. Razdelili so ozemlje: Španci so dobili ozemlje Z od 48. poldnevnika, Portugalci V 

ozemlje 



3. Prvotni prebivalci so bili Indijanci (Inki, Maji, Azteki), ki pa jih je veliko umrlo zaradi 
bolezni in nasilja 

4. Delovno silo so pripeljali iz Afrike in Azije 
5. Pester mozaik prebivalstva (Indijanci, belci, črnci (kot sužnji na plantažah) in 

mešanci -  mestici, mulati in zambi; kreoli –  čistokrvni potomci 1. španskih 
priseljencev) 

6. Uvedba kolonialnega gospodarstva (plantaže, posesti v rokah kolonialistov) 
7. Izkoriščali naravne vire in poceni delovno silo, izmenjava kulturnih rastlin 
8. Prevlada katoliške vere 
9. Velike družbene razlike 

RAZLOŽI POJMA KOLONIJA IN RASIZEM: 

Rasizem je oblika diskriminacije, ki temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi. (do 
Indijancev…) 

Kolonija je politično in gospodarsko odvisno ozemlje, ki ga upravlja določena gospodarsko, 
vojaško ali tehnološko razvitejša, prostorsko ločena država. 
 
2) Preberi v učbeniku stran 54 in 55 Površje Južne Amerike in naredi miselni vzorec v 
zvezek s povzetkom vsebine. 
oporne točke za miselni vzorec:  
- naravne enote (gorstva, višavja, nižavja) 
- razlike med naravnimi enotami 
- vloga rek in jezer 


