
Pozdravljeni, osmošolci! 

Upam, da je v tem šolskem letu, tole zadnje javljanje takole na daljavo. V sredo naj bi se tudi vi 

vrnili v šolske klopi. Ker imamo do prihodnjega petka na urniku še dve uri, boste do takrat 

spoznali še značilnosti PODNEBJA IN RASTLINSTVA V JUŽNI AMERIKI. Pričakujem, da bo ta snov, 

tako kot ostale, zapisana v zvezku, ko se ponovno vidimo. 

Tisti, ki ste za oceno izbrali opis države, se prosim držite dogovorjenega roka (če mi naloge ne boš 

poslal do petka, moraš imeti v petek ključek s seboj). Tisti, ki ste izbrali spletno nalogo, pa vam 

sporočam, da jo boste reševali v šoli (vendar ne že v petek, ampak v tednu, ki bo sledil) oz. boste 

ustno vprašani, tudi v šoli.  

Torej, v tem tednu dni, naredi manjkajoče, ponovi lego in značilnosti površja v Južni Ameriki ter 

ponovi naravne enote ter v zvezek napiši nov naslov: 

 

PODNEBJE IN RASTJE V JUŽNI AMERIKI 

 

1. Ponovi lego J Amerike v toplotnih pasovih (vročem, subtropskem, zmerno toplem; skrajni 

J celine pa celo v J subpolarnem pasu) 

2. Ponovi dejavnike, ki vplivajo na podnebje (geografska lega, nadmorska višina, morski 

tokovi) ! 

3. Razmisli, kako bo z namočenostjo posameznih delov J Amerike, če upoštevaš zgoraj 

naštete dejavnike? Pomagaj si s karto padavin spodaj ali tisto v UČ! 

 

a) Kje je padavin največ? Zakaj? 

b) Kje je padavin najmanj? Zakaj? 

 

c) S pomočjo karte v atlasu (str.168) 

poišči ime morskega toka, ki obliva 

zahodno obalo J Amerike in zelo vpliva 

na podnebje. Je topel ali hladen? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

S POMOČJO KARTE ODGOVORI NA 

ZGORNJA VPRAŠANJA V ZVEZEK IN 

SI PREBERI VPLIV EL NINA NA 

PODNEBJE TEGA DELA. 

 

PONOVI KROŽENJE ZRAKA MED 

OBEMA POVRATNIKOMA TAKO, DA 

SI OGLEDAŠ ANIMACIJO, 

OZNAČENO Z 2D TU! 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO8SDZ_2015&pages=98-99


Zaradi omenjenih dejavnikov, srečamo v J Ameriki različne tipe podnebje in rastlinstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

S POMOČJO UČBENIKA POSKUŠAJ UGOTOVITI, KATEREMU TIPU PODNEBJA PRIPADA 

KLIMOGRAM IN KAKŠNO JE TAM ZNAČILNO NARAVNO RASTJE. V ZVEZEK ZAPIŠI IME KRAJA IN 

ODGOVORA. 

 

 

 

 

 

PREBERI O TROPSKEM 

DEŽEVNEM GOZDU IN V 

ZVEZEK ZAPIŠI NJEGOVE 

ZNAČILNOSTI ALI NAREDI 

MISELNI VZOREC! 



 

 


