
Pozdravljeni, osmošolci! 

Moram vas opozoriti, da od nekaterih še vedno nisem dobila odgovorov na vprašanja (poglavje 

Podnebje in rastlinstvo!). Zamudnike prosim, da to storijo.  

Vsi imate sedaj eno ustno oceno; drugo boste pridobili v nadaljevanju; več informacij sledi 

prihodnji teden. 

Danes bomo pogledali še gospodarstvo Angloamerike, zato odpri UČ, str. 70 – 77. Preberi! 

Obravnavani temi bomo namenili dve uri, kar pomeni, da je ta zapis v zvezek za torek in petek. 

 

Nov naslov: GOSPODARSTVO ANGLOAMERIKE 

1. Gospodarsko zelo dobro razvito območje (ZDA in Kanada) 

2. RAZLOGI: 

- bogata nahajališča rud                                                                                                         

- veliko energijskih virov                                                                                                         

- prostranstva rodovitne zemlje                                                                                                

- bogate zaloge lesa in pitne vode                                                                                           

- dober prometni položaj                                                                                                         

- mir in družbena stabilnost (ni bilo vojn) 

3. INDUSTRIJA 

• Osnova PREMOG in ŽELEZOVA RUDA (v Apalačih in ob Velikih jezerih) – stara ind.območja 

• Nova ind. območja: J in Z države (ind. visoke tehnologije; računalniki, mikroelektronika) 

• Danes v industriji vse manj zaposlenih (= POINDUSTRIJSKA DRUŽBA) 

4. ENERGETIKA 

• Viri: NAFTA, ZEMELJSKI PLIN IN PREMOG – veliko onesnaževanje okolja! 

• HIDROELEKTRARNE (ob Velikih jezerih in na goratem zahodu) 

• GOZD 

5. KMETIJSTVO (glej UČ, str. 72) 

• Malo zaposlenih 

• Ogromne količine pridelkov (soja, koruza, pšenica, oves, agrumi,….) 

• Raznoliko kmetijstvo in kmetijska območja oz. PASOVI  

a) OBMOČJE OB VELIKIH JEZERIH (mlečna živinoreja, vrtnarstvo) 

b) OSREDNJE NIŽAVJE (V del – pridelujejo koruzo in sojo; Z del – pšenica; FARME) 

c) TOPLI IN VLAŽNI JUG (agrumi, bombaž, tobak, riž, sladkorni trs,..)= INTENZIVNO K. 

d) ZAHODNO OD 1000 POLDNEVNIKA (pašna živinoreja – RANČI) = EKSTENZIVNO KMET. 

e) KALIFORNIJA (namakanje; agrumi in zelenjava) 

6. PROMET 

• CESTNI (zelo pomemben; velike razdalje; prometni zamaški v mestih) 

• ŽELEZNIŠKI (danes manj pomemben) 

• LETALSKI 

• REČNI (plovne reke (Sv. Lovrenc, Misisipi, Misouri) in jezera (med sabo povezana); UČ, 

str.75 



 

7. TURIZEM 

S pomočjo svetovnega spleta zapiši 5 največjih turističnih zanimivosti Angloamerike! 

 

ZA VAJO NAREDI SPLETNE NALOGE TUKAJ! (STR. 107 – 110)! 

OGLEJ SI TUDI FILMČEK PLOVNE POTI SVETEGA LOVRENCA! 

 

 

 

 

 

ZNAŠ NAŠTETI VSAJ ŠE 3 VELIKE 

MULTINACIONALKE? 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index4.html

