
Pozdravljeni, osmošolci! 

 

Upam, da ste preverili ali ste pravilno razporedili značilnosti Srednje Amerike k posameznim 

delom.  

Ste odgovorili na spodnje vprašanje? 

AKTUALNO: Velemesto, kot je Ciudad de Mexico, se zaradi prenaseljenosti srečuje s številnimi 

problemi.  

Težave z oskrbo z vodo, onesnaženost, brezposelnost, revščina, kriminal, brezdomstvo, velike 

socialne razlike 

Pobrskaj zakaj šahavnična razporeditev ulic in zakaj megla nad mestom? 

Naselja v obliki šahovnice so odraz in posledica španske kolonizacije. Mesto se nahaja v Mehiški dolini na 

planoti okoli 2000 metrov nad morjem, ki jo na zahodni, južni in vzhodni strani omejujejo gore. Tople zračne 

mase več sto metrov v višino in pomanjkanje vetra pri tleh preprečujejo kroženje zraka. Zaprtost doline 

pojasnjuje, zakaj je v Ciudad de Mexico smog (megla) stalna težava.  

 

Tako. Naše potovanje in raziskovanje nadaljujemo v  

JUŽNI AMERIKI (zapiši nov naslov v zvezek) 

 

 

 

 

S pomočjo ATLASA, str. 164 najprej določi  

1. LEGO  

Leži na severni, južni in zahodni polobli. 

 

2. NAŠTEJ MORJA IN OCEANE, ki jo oblivajo 

 

3. V KATERIH TOPLOTNIH PASOVIH LEŽI? 

          Leži v vročem ali tropskem, J subtropskem in J zmerno toplem pasu 

4. DRŽAVE 

S pomočjo Učbenika (str. 51) ali spodnje karte naštej države. 

 

 

 



 

 

5. POVRŠJE (GLEJ ATLAS, STR. 150, 151) 

Kako bi v grobem opisal površje s pomočjo zgornje karte? 

Površje je zelo gorato na zahodu, osrednji del je ravninski, na vzhodu pa so nižja stara gorstva 

(višavja). 

GLAVNE NARAVNE ENOTE SO: 

a) MLADA GORSTVA: Andi ali Južnoameriške Kordiljere (vijoličen svinčnik na desni karti) 

b) NIŽAVJA: Amazonsko, Laplatsko in Orinoško nižavje (črn svinčnik) 

c) VIŠAVJA: Brazilsko in Gvajansko (rdeč svinčnik) 

 

6. REKE 

S pomočjo karte v Atlasu, naštej največje reke! 

*Na karti v atlasu poišči  
 

- največje in najvišje ležeče jezero Titicaca 

- najvišji vrh Andov: Aconcagua (6962m) 

- drugo najdaljšo reko na svetu: Amazonko (6.400 km). Po nekaterih podatkih naj bi bila celo 100 km daljša 

od Nila! 

 

V ZVEZEK LAHKO NARIŠEŠ PREPROST 

OBRIS JUŽNE AM. IN POBARVAŠ 

OZNAČENE IN NAŠTETE NARAVNE ENOTE 



 

 

Kateri pojem dobiš? Razloži ga in ga poišči na karti v Atlasu. 

 

 

  

Ta je s skupnimi 979 metri 

in 817 metri neoviranega 

pada kar 16-krat večji od 

Niagarskih slapov. 

1- ANGELSKI  SLAP V VENEZUELI 


