
Pozdravljeni učenci 8.a! 

V tem tednu smo bili že kar uspešni! Videli smo se v videoučilnici in pripotovali na novo celino. 

Spoznali smo njeno lego in delitev. 

Za uvod:       

Če pravilno premečeš spodnje črke, boš dobil ime pomorščaka, ki je prvi raziskoval ameriške 

obale: 

FIKRTOOBŠUKLM    To je bil:  __ __ __ __ __ __ __        __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali 

 

nov naslov      ANGLOAMERIKA  

 

 

Še veš kaj pomeni ta pojem in kaj obsega? 

Za začetek predlagam, da imaš atlas odprt na strani 132! 

Spoznavali bomo namreč POVRŠJE te celine. 

Za začetek si oglej karto in opiši razčlenjenost obal? 

(Kaj že to pomeni?) 

Kako pa bi opisal njeno površje? 

 

Za lažje spremljanje ti predlagam, da prebereš najprej 

besedilo v UČ, str. 55 – 58 in pogledaš slikovno 

gradivo! 

 

 

 



Zapiši podnaslov: POVRŠJE ANGLOAMERIKE 

Da se boš na zemljevidu v atlasu lažje znašel, imaš spodnjo karto za pomoč! 

 

 

Obale Angloamerike so najbolj razčlenjene na severu (posledica ledeniškega preoblikovanja).  

Atlas, str.132! 

 

a) Naštej večje polotoke: 

b) Naštej večje zalive: 

c) Naštej morja in oceane: 

d) Naštej večje reke:  

 

e) Sestavljajo jo naslednje naravne enote (od zahoda proti vzhodu) 

KANADSKI ŠČIT – 

geološko najstarejši del 

Angloamerike 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jugu VELIKE KOTLINE se nahaja 

DOLINA SMRTI (eno najbolj suhih in vročih območij 

na Zemlji). 

Z goratega zahoda se tu proti oceanu prebijajo 

številne reke. Najbolj znani sta KOLUMBIJA in 

KOLORADO. 

Reka Kolorado je ustvarila znameniti VELIKI KANJON. 

(glej atlas, str.132, pri mestu LAS VEGAS) 

V Veliki kotlini je tudi VELIKO SLANO JEZERO! 

VSE KREPKO ZAPISANE NARAVNE ENOTE ŠE ENKRAT 

POIŠČI NA KARTI V ATLASU (STR.132)! 

 

Za vajo naredi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=64-65 (klikni znaka ob karti) 

Veliki Kanjon in njegov nastanek si lahko ogledaš na  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=62-63 (klikni znak  na levi) 

SKALNO 

GOROVJE ali 

Rocky mountains, 

po nastanku 

mlado 

VELIKA KOTLINA, 

zaradi zaprte lege med 

dvema gorskima 

verigama dobi zelo 

malo padavin 

KALIFORNIJSKO 

PODOLJE 

VELIKE PLANJAVE 

OSREDNJE NIŽAVJE – 

najpomembnejše 

kmetijsko območje v 

Angloameriki 

VELIKA JEZERA – s 

pomočjo Atlasa jih 

naštej! 

(NIAGARSKI 

SLAPOVI) 

APALAČI – staro, 

uravnano hribovje, 

rudna nahajališča 

PRIATLANTSKO 

NIŽAVJE 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=64-65
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=62-63

