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Dober dan osmošolke in osmošolci, 

Letos spoznavamo Novi svet. Najobsežnejši del Novega sveta predstavljajo Amerike. Pričeli smo z  

Angloameriko in spoznali smo si njeno površje, to je le ena izmed naravno-geografskih značilnosti.  

Naravno-geografske značilnosti  

(Spodnji pregled imate na nemih kartah, ki jih dopolnite, zapis je namenjen ponavljanju) 

1. Pregled površja – naravne enote:  

-       Kanadski ščit na S  

-       Priatlantsko nižavje na V 

-       nižavje ob Mehiškem zalivu na J  

-       staro gorstvo Apalači na V   

-       Osrednje nižavje z Mississipijem v osrednjem delu se zaključi z Velikimi planjavami (Mrtva Črta)   

-        Ameriške Kordiljere: Skalno gorovje s kotlinami in planotami  

-        Gorati Zahod: Obalno in Tihooceansko obrežno gorovje 

-         Tihooceanska obala na Z.  

Polotoki Severne Amerike: na SZ – Aljaska ( najvišja gora Mount McKinley – Denali (6190m), na SV 

Labrador, na JV Florida in JZ Kalifornija. 

Severno Ameriko oblivata Atlantski in Tihi ocean, na Jugu Mehiški Zaliv, na severu Hudsonov zaliv in 

Severno ledeno morje, na SZ Beringovo morje, na JZ Kalifornijski zaliv… 

2. Podnebje: Severna Amerika leži v severnem zmerno-toplem pasu, le najsevernejši deli v S 

subpolarnem in polarnem in najjužnejši v S subtropskem pasu. Podnebje je odvisno od: 

- geografske lega (oddaljenosti od ekvatorja) 

- oddaljenosti od morja 

- nadmorske višine  

- morskih tokov in veliko bolj kot drugod po svetu od zračnih vetrovnih tokov. 

Podnebni tipi: 

- severni deli subpolarno in polarno 

- nekateri zahodni deli polpuščavsko in celo puščavsko 

- osrednji deli celinsko, ki v višjih zahodnih predelih prehaja v gorsko 



- Vzhodne in zahodne obale oceansko 

- JZ – sredozemsko 

- JV vlažno subtropsko 

Posameznemu podnebju pripišite značilnosti. 

Posebnosti in zanimivosti podnebja Severne Amerike so: hurikani (tropski cikloni – orkani), tornadi 

(vrtinčasti rušilni vetrovi), dead line – mrtva črta: 100 poldnevnik: količina padavin se zmanjša pod 

500 mm, Dolina smrti: manj kot 40 mm padavin… 

3. Rastlinstvo je pestro. S pomočjo izbranega vira izpiši vrste rastlinstva glede na podnebje in površje. 

V zvezek napiši naslov: Naravno-geografske značilnosti Angloamerike.  Zgornje tri točke so osnova 

zapisa, ki ga lahko izdelate podobno ali po lastni ideji. Delu sta namenjeni dve uri. 

V pomoč pri delu bo učbenik  str. 59 -64, atlas in e-učbenik:   

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index.html (93,94 in 95) 

Delo nadgradi z reševanjem nalog v e-učbeniku. 

Ob dnevu zemlje – 22.  aprilu,  poglejte predstavitev našega sončnega sistema. V razmišljanje: kateri 

planet vam je najbolj všeč in zakaj?  https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc  

Do konca tedna imate časa za oddajo neoddanih nalog in do konca prvomajskih počitnic za oddajo 

referatov. Vsem, ki ste svoje obveznosti opravili, se iskreno zahvaljujem, ostale pa pričakujem. 

Moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com.  

 

Uspešno delo in učenje. 

Zdravo in lep pozdrav JU        
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