
Pozdravljeni, osmošolci! 

Upam, da je za vami lep podaljšan praznični vikend, ki ste ga preživeli še v slogu »ostani doma«.  

 

Prejšnji teden ste raziskovali Novo Zelandijo. Poleg besedila, ki smo ga zapisali skupaj, si moral 

odgovoriti tudi na nekaj vprašanj. Pa odpri zvezek in s pomočjo spodnjih rešitev preveri tvoje 

odgovore! 

 

a) Kdo je živel na Novi Zelandiji pred prihodom Evropejcev? Maori. 

b) Kakšno usodo so doživeli ti staroselci po začetku naseljevanja Evropejcev? S prihodom 

belcev, predvsem Britancev, so bili izrinjeni v gorato notranjost. 

c) Kolikšen je delež Maorov danes in kakšen je njihov položaj v družbi? Danes predstavljajo 

14% vsega novozelandskega prebivalstva, so zakonsko enakopravni, vendar v družbi še 

vedno v podrejenem položaju. 

d) Koliko prebivalcev živi danes na Novi Zelandiji? Približno 4,8 milijonov. 

e) Opiši poselitev in razloge zanjo. Kolikšna je gostota poselitve? Izračunaj!  

Severni otok je gosteje poseljen kot južni, večina preb. živi ob obalah, skoraj 90% v mestih.  

Na 1km2 km živi približno 15 preb.  

f) Katero je največje mesto v Novi Zelandiji in na katerem otoku leži? Največje mesto je 

Auckland in leži na severnem delu severnega otoka. 

g) Katero je glavno mesto in kje leži? Glavno mesto je Wellington in leži na skrajnem južnem 

delu severnega otoka. 

h) Nova Zelandija je gospodarsko zelo razvita. Kateri dejavniki so vplivali na to? Na 

gospodarsko razvitost so vplivali predvsem naravni dejavniki.  

i) Naštej najpomembnejše gospodarske dejavnosti. Najpomembnejše gospodarske dejavnosti 

so živinoreja, gozdarstvo, storitvene dejavnosti. 

j) Razvoj katere industrije so omogočile domače surovine in energijski viri?  Lesne, papirne, 

živilske, tekstilne. 

k) Pomembna dejavnost je turizem. Naštej kaj je tisto, kar turiste privablja v to deželo.  

Turiste privlačijo lepa pokrajina, Maorska kultura, obilo možnosti za adrenalinske športe,….  

 

Upam, da si raziskal tudi pojme: maorski pozdrav, kivi in kivi, ter si ogledal znamenit maorski bojni 

ples! Kakšen se ti zdi?  

 

 

Tako! 

Predno odidemo po poti Krištofa Kolumba, se bomo ustavili še v enem delu južne poloble. V 

zvezek zapiši nov naslov: OCEANIJA. Tema, ki je zapisana je tako za torkovo kot petkovo uro! 

 

Uživaj na potovanju!       

  



OCEANIJA 

Zapis v zvezek: 

Sestavljajo jo tri otoške skupine: 

- MELANEZIJA 

- MIKRONEZIJA 

- POLINEZIJA 

 Iz vsake skupine s pomočjo leve karte ali 

atlasa (str.156) naštej 3 otoke ali otočja. 

Leži na vseh 4 poloblah! Razloži! 

Te otoške skupine poišči še na karti v atlasu, 

str. 156! 

 

Otoki se med seboj razlikujejo po velikosti in nastanku. 

 VULKANSKI KORALNI 

Velikost večji manjši 

Nadmorska 
viš. 

Višji (tudi do 4000m) Nižji (nekaj metrov nad morsko gladino) 

Prst Rodovitna (nastala kot posledica 
vulkanske aktivnosti) 

Peščena, nerodovitna 

Rastlinstvo Bujno  
Glej atlas, str. 157 zg.karta! 

Skromno, večinoma palme 
Glej atlas, str. 157 srednja karta! 

poselitev Primernejši za poselitev Manj primerni za poselitev 

podnebje Večinoma tropsko Večinoma tropsko 

Gosp. 
Dejavnosti 

Ribolov, gojenje tropskih kultur, 
turizem 

turizem 

 

 

 

 

Posebna oblika koralnega otoka je ATOL. To je koralni otok v obliki prstana, znotraj katerega je 

laguna. 

S pomočjo učbenika, str.46 nariši 3 sličice nastanka atola.  

  



 

Preberi spodnje besedilo: 

JEDRSKI POSKUSI V OCEANIJI 

Oceanija je redkeje poseljena, zato so jo po drugi svetovni vojni velesile izkoriščale za jedrske 

poskuse. Oddaljenost od matične države pomeni večjo varnost velesil pred posledicami. Jedrske 
poskuse so opravljale ZDA, Velika Britanija in Francija. Največ jedrskih poskusov so opravili na 

Marshallovih (otok Bikini), Johnstonovih, Božičnih, Maldenovih otokih, Kiribatih, Francoski Polineziji 
(otok Mururoa) ter otokih Monte Bello. Radioaktivno sevanje pa je kljub oddaljenosti otokov pustilo 

grozljive posledice tako na otokih kot na prebivalcih sosednjih otokov. 

 

 

Jedrski poskusi v Pacifiku, Maršalovi otoki leta 1946 
 

 

 
Poskusi v Pacifiku 1952 

 

 

Otoki v Oceanij se srečujejo s številnimi problemi! 

S pomočjo učbenika, str. 47 – 48 zapiši vsaj 4 probleme! 

*Oglej si filmček na spodnji povezavi. Predstavljaj si, da si agent v turistični agenciji. Kako bi s 

pomočjo filmčka prepričal gosta v tvoji agenciji za obisk takega otoka. Zapiši vsaj 5 razlogov! 

https://www.youtube.com/watch?v=TCTsrw-Qff4 

 

Hmmmm, kako dobro v času karantene denejo ti posnetki, a ne?         Se vidimo! Andreja Svetičič 
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