
NAVODILA 
 
Dragi učenec/učenka! 
 
V  9. tednu pouka na daljavo smo.  
 
Zdaj je zadnji čas za oddajo naloge, katero bom ocenila. Datum za oddajo je 20. 5. 
2020. 
Zato boš poskrbel, da bo naloga pravočasno oddana, saj je to način s katerim boš 
pridobil oceno pri GEO, če je še nimaš. 
Preveri tudi, če si mi posredoval vse zapiske učne snovi, katere si oblikoval v času 
dela od doma. 
 
V tem tednu pa bomo tudi nadaljevali z učno temo Prebivalstvo Angloamerike 
S pomočjo učbenika str. 64 – 69 reši UL Prebivalstvo Angloamerike 
 
 
 

PREBIVALSTVO ANGLOAMERIKE 
 

Prvotni prebivalci in priseljenci: 

 
Prvotni prebivalci Angloamerike so bili ______________   in ______________ 

 

Danes živijo Indijanci zaščiteni v ____________ _______________ s 

posebnim pravnim položajem. 

Eskimi pa živijo na skrajnem severu celine, na _______________ , 

_____________ in _________________ .  

 

Prvi so se v S Ameriko začeli priseljevati  __________________ , to so bili  

poljedelci in pustolovci.  

Angleški jezik so v S Ameriko prinesli anglosaški priseljenci iz _____________  

otočja, na JV Kanade pa so se naselili ________________, ki so do danes 

obdržali svoj jezik.  

 

Iz drugih delov Evrope so prišli _______________ , _______________ ,  

__________________ , __________________ . 

Poleg Evropejcev so se priseljevali tudi_______________ in _____________ .  

Prve so kot sužnje pripeljali v JV dele ZDA, drugi pa so se naselili večinoma na 

_______________  obali.  

 

Večkulturna družba: 
Priseljenci različnega rodu so kmalu postali pravi Američani. V novem okolju so se 

različne kulture zlile v _______________  družbo. 



Način življenja in izobraževalni proces sta povzročila, da so se priseljenci 

prilagodili razmeram in miselnosti ameriškega okolja. Temu procesu pravimo 

__________________ .  

 

V Angloameriki živi približno _____________  Slovencev in njihovih potomcev.  

Največ jih je v _________________ v  ZDA. 

 

V Angloameriki živijo pripadniki različnih ras. Poleg Azijcev, ki so rumene rase, 

so tu tudi Afroameričani (Ameriški črnci), ki so večkrat tarča  belopoltih  

______________.  

Mešanci med temnopoltim in belim prebivalstvom pa se imenujejo 

_________________ . 

 

Razporeditev prebivalstva: 

 
Angloamerika je redko in zelo neenakomerno poseljena:  

 

- zelo redko sta poseljeni _______________ in ________________ . 

 

- Kanada je gosteje poseljena le ob reki ___________________  in ob 

_______________________ . 

 

- ZDA so najgosteje poseljene na SV v _______________ nižavju in ob 

______________________ .  

 

- Gosteje je poseljena tudi obala _____________ oceana , še posebno 

____________ podolje. 

 

                                    

                                

 


