
Navodila za delo na daljavo za čas (25. 5. -  29. 5. )  

8.razred 

Še vedno ostajamo v Srednji Ameriki, zanimalo nas bo gospodarstvo te regije. 

Glede na to, da leži Srednja Amerika v tropskem pasu, lahko že malo 

predvidevamo, kaj bo tam uspevalo. V našem učbeniku je ta snov napisana zelo 

podrobno in razdrobljeno, zato si bomo pomagali z e učbenikom. 

Tvoje delo: 

- Pozorno preberi v učbeniku na str. 83-84 besedilo Gospodarstvo se je razvilo 

na osnovi naravnega bogastva, na str. 85 

 – Najožji del Amerike (tudi o Panamskem prekopu) in na str.84 - Monokulturno 

plantažno poljedelstvo ter na str. 88-90 Karibski otoki – svet plantaž, novih 

industrijskih obratov in turizma. Oglej si tudi slike. 

- Uporabi atlas str. 148-149 karta gospodarstvo  

-Če ti je besedilo preveč razdrobljeno, si o prebivalstvu Srednje Amerike preberi 

v interaktivnem učbeniku na straneh 120-122 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2588/index3.html. 

V zvezek napiši naslov Gospodarstvo Srednje Amerike in zapis 

 

1. Največja država v Srednji Ameriki je Mehika, ki je svoje gospodarstvo razvila 

na osnovi  naravnega bogastva. Ima (zlato, srebro, baker, železo) in energijske 

vire (nafto in zemeljski plin črpajo v Mehiškem zalivu – izvoz v ZDA). Razvila 

se je industrija. 

2. V najožjem delu Medmorske Amerike, v Panami, so zgradili Panamski 

prekop, ki omogoča plutje prekooceanskih ladij iz Atlantskega v Tihi ocean in 

obratno (skrajšali pot okoli Južne Amerike). 

3. Prevladuje monokulturno plantažno poljedelstvo. Na plantažah gojijo 

tropske rastline, predvsem za izvoz -kavo, sladkorni trs, arašide in bombaž (v 

Mehiki). 

4. Srednja Amerika ima zelo raznoliko sestavo prebivalstva. Nekdaj 

prevladujočih staroselcev je vedno manj (Indijancev). Večina prebivalcev so 

potomci  mešanih staršev. 

5. Za Srednjo Ameriko je v zadnjem času zelo pomemben turizem. (Karibsko 

otočje) 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2588/index3.html


O Panamskem prekopu preberi v našem učbeniku str.85. in ga poskušaj 

primerjati z Sueškim prekopom. 

 

 

 

  

 

 

O turizmu v Srednji Ameriki več izveš, če si ogledaš video 

https://www.youtube.com/watch?v=5yRgiXh2fP4 

 

Svoje znanje o Srednji Ameriki utrdi in preveri interaktivnem učbeniku na str. 

123-124 na povezavi 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2588/index3.html. 

Povratno informacijo dobiš avtomatsko, ko rešiš nalogo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yRgiXh2fP4
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2588/index3.html

