V 5. tednu bomo najprej ponovili zgodovinsko temo o odkritju Amerike.
Pri ZGO ste se že učili o odkritju Amerike. Ponovi in odgovori na vprašanja!
Če se česa ne spomniš, poišči odgovor v U/52!
- Kdo je odkril Ameriko?
- Kdaj se je to zgodilo?
- Zakaj Ameriko imenujemo tudi »Novi Svet«?
- Zakaj so Ameriko poimenovali po Amerigu Vespucciju?
Za delo potrebuješ Atlas str. 132-133 ter 138-139 (novi Atlas) ali 94-95 (stari Atlas),
učbenik za GEO str. 51-54 ter zvezek v katerega boš zabeležil odgovore na spodnja
vprašanja!

1. ura: AMERIKA
2. Kdo je odkril Ameriko?
Kdaj se je to zgodilo?
Zakaj Ameriko imenujemo tudi »Novi Svet«?
Zakaj so Ameriko poimenovali po Amerigu Vespucciju?
2. Opiši geog. lego Amerike! (na katerih poloblah, v katerih toplotnih
pasovih, kateri oceani jo oblivajo?)
3. Kako delimo Ameriko?
a – glede na obliko, velikost, relief jo delimo na:



b - glede na jezik, kulturo, zgodovinski in gospodarski razvoj jo
delimo na:



2. in 3. ura:

ANGLOAMERIKA – RELIEFNE ENOTE

Za delo potrebuješ Atlas str. 132-133 ter 138-139 (novi Atlas) ali 94-95 (stari Atlas),
učbenik za GEO str. 55-59 ter zvezek v katerega si boš skrbno zabeležil odgovore na
spodnja vprašanja!
Pozorno si oglej v U/55 spodnjo skico Prerez površja ZDA od zahoda proti vzhodu, ki
ti bo v pomoč pri tem tematskem sklopu!

Naloga: na zemljevidu v A poišči vse kar je označeno z rdečo barvo!
1. Na zahodu so Severnoameriške Kordiljere. Opiši jih!
Sredi goratega zahoda je prostrana Velika kotlina. Opiši podnebje
v Veliki kotlini in Dolini smrti! Poišči te pokrajine na zemljevidu!
2. Preberi v U/57 zanimivosti o dveh narodnih parkih na območju
Kordiljer!
3. Proti Z je od S proti J ugreznjeno Kalifornijsko podolje, kjer je
ugodno sredozemsko podnebje. Zato je to območje gospodarsko
zelo pomembno in gosto poseljeno. Na zemljevidu poišči
Kalifornijo!
4. Gorati zahod se proti vzhodu znižuje v Osrednje nižavje:
- na SV so Velika jezera, kjer so znameniti Niagarski slapovi,
ki so pomembni za turizem, pridobivanje električne energije
(HE – hidroelektrarne), po Velikih jezerih pa poteka tudi
pomembna plovna pot, ki povezuje Velika jezera po reki
Svetega Lovrenca z Atlantskim oceanom.
- po Osrednjem nižavju pa teče reka Misisipi s pritokom
Missouri, ki je ena najdaljših rek na svetu in se izliva v Mehiški
zaliv; je pomembna plovna pot
5. V vzhodnem delu Angloamerike je gorovje Apalači. To je staro,
uravnano, z gozdom poraslo gorovje, ki ima veliko rudnega
bogastva, zato so se v bližini razvila velika industrijska mesta.
6. Med Apalači in Atlantskim oceanom je Priatlantsko nižavje.
7. Priatlantsko nižavje se proti jugu nadaljuje v polotok Florido, za
katerega je značilen nizek, zamočvirjen svet.
8. Ves severni del Angloamerike pa zavzema Kanadski ščit, ki je
nizek, uravnan, zgrajen iz najstarejših kamnin, ki so danes delno
prekrite z morjem, včasih pa je bilo to območje prekrito z ledom,
zato so tu številna jezera. Sem prištevamo tudi Grenlandijo.

