2. teden 23.3. - 27.3.2020

Moj e-naslov: anja.rajh@guest.arnes.si
Vesela bom tvojega e-sporočila :)
2. teden 23.3. - 27. 3. 2020 in 3. teden od 30. 3. - 3. 4. 2020 (če
se podaljša karantena)
8. razred
GEOGRAFIJA
Pozdravljen/a! Upam, da si dobro in da si s šolskim delom že lahko
začel. Tukaj so navodila za nov teden.
www.irokus.si
Naloži si i- učbenik in i-dz v svojo zbirko. Če imaš težave z aktiviranjem ali
nalaganjem učbenikov in dz v svojo i-zbirko, me prosim kontaktiraj na moj
e-naslov in poslala ti bom nadaljnja navodila. Lahko pa seveda uporabljaš svoj
učbenik, učni listi in strani iz DZ pa so spodaj v dokumentu.
8.a in 8.B Navodilo imate za tri šolske ure oz. za dva tedna, saj imate
različen urnik (1,5 ure/teden)
Učni pripomočki: Atlas str. 146/147 (Srednja Amerika) in 148-148
(Gospodarstvo Srednje Amerike)
Učbenik str. 50-51, DZ str. 34-35
1. in 2. ura Srednja Amerika 3.ura Utrjevanje in ponavljanje Srednje Amerike
naslov v zvezek SREDNJA AMERIKA
- Prebereš si snov v učbeniku na str. 50-51 (Srednja Amerika). Za
razumevanje učne snovi si pomagaš z atlasom- države, površje,
gospodarstvo...poiščeš na zemljevidu.
− prepišeš snov v zvezek, ki je spodaj pod navodili
− pobarvaš nemo karto s tremi barvami (Mehika, Medmorska Amerika,
Karibske države) in označiš države (lahko tudi glavna mesta) in si jo
prilepiš v zveze pod besedilo)
− rešiš vaje v DZ (spodaj posnetek zaslona), si prilepiš v zvezek.
Rešene vaje lahko fotografiraš ali narediš posnetke zaslona s fotoaparatom in
mi pošlješ na moj e-mail naslov.

SREDNJA AMERIKA
(MEHIKA, MEDMORSKA AMERIKA, KARIBSKE DRŽAVE)

MEHIKA
-Gl. mesto: Ciudad de Mexico
- bogata zgodovina/tradicija: Azteki v notranjosti države, Maji na
Jukatanu
- Površje: - sušna in gorata notranjost: Mehiška planota (vulkansko
in potresno območje- rodovitna vulkanska prst)

- obalno nižavje ob Mehiškem zalivu
- nižavje na Jukatanu
- Podnebje:- savansko
- vlažno tropsko na Jukatanu: tropski deževni gozd
- suho in gorsko v notranjosti
- Prebivalstvo: - Indijanci in mestici (mešanci med belci in Indijanci)
- potomci španskih kolonizatorjev-kreoli v manjšini
- revščina, priseljevanje v mesta (revne četrti)
- Gospodarstvo: - pridobivanje nafte in zemeljskega plina v
Mehiškem zalivu
- rudniki srebra v notranjosti
- industrija se HITRO razvija, predvsem v okolici gl. mesta, večina
tovarn v lasti tujcev
- kmetijstvo: a) samooskrbno (koruza- zelena revolucija, da bi
predelali dovolj hrane za svoje prebivalstvo, fižol, krompir….
b) ) plantažno za izvoz (sladkorni trst, kavovec, bombaž
(obalni deli)
- turizem (plaže, kulturna dediščina)
MEDMORSKA AMERIKA
(države: Gvatemala, San Salvador, Belize, Kostarika, Nikaragva,
Honduras, Panama)
●

predstavlja naravni most med Severno in Južno Ameriko

●

Površje: - gorata notranjost in obalne ravnine

●

Podnebje: - savansko vlažno

●

Prebivalstvo: -velike socialne razlike med bogatimi in
revnimi, revščina

- večinoma mestici, Indijanci , v Kostariki prevladujejo belci
Gospodarstvo

−

- kmetijstvo: samooskrbno v notranjosti in plantažno na obali
(Karibska obala: banane, Pacifiška obala: sladkorni trst, v
notranjosti:kava)
-turizem
- industrija je slabše razvita (izjema Kostarika in Gvatemala)
- promet: - pomen Panamskega prekopa (glej učbenik str. 44)

KARIBSKE DRŽAVE (Veliki Antili: Kuba, Jamajka,
Haiti, Dominikanska republika); Mali Antili: Barbados,
Antigva, Trinidad in Tobago….)
●

Podnebje: vlažno savansko podnebje (orkani)

●

Prebivalstvo: prvotno prebivalstvo povsem izkrčeno –
(bolezni, naporno delo), danes živi tukaj veliko črnskega
prebivalstva, mulatov in potomci belih kolonizatorjev
(Angležev, Nizozemcev, Francozev in Špancev); Kuba
(socializem, Fidel Kastro dolgoletni voditelj, manjše socialne
razlike).
Značilno je preseljevanje v mesta: revna barakarska naselja

●

Gospodarstvo:

- Kmetijstvo :temelji na plantažnem poljedelstvu IZVOZ : sladkorni
trst, tobak (Kuba), banane (Dominikanska rep), kava

-Turizem je najpomembnejša gospodarska panoga- rajske plaže,
kolonialna preteklost..

