
Pozdravljeni! 

Najprej preverite zapise minule ure, ko ste se učili o podnebju in 

rastlinstvu Angloamerike – PREBERITE, DOPOLNITE,  

                                             POPRAVITE/UREDITE SVOJE ZAPISKE 

1. Podnebni dejavniki 

a) lega v zmerno toplem pasu: prevladujejo zahodni vetrovi 

b) gorska pregrada na Z v smeri S-J: 

- na zahodni, privetrni strani je veliko padavin 

- na vzhodni strani pade manj padavin (pod 500mm), puščave 

- črta smrti je 100-ti poldnevnik zahodno od G (padavinska meja),  

  vzhodno od njega je kmetijstvo možno brez namakanja 

c) odprtost celine v osrednjem delu proti S in J: 

- pozimi vdori mrzlega zraka iz Hudsonovega zaliva vse do obal Mehiškega 

  zaliva, poleti vdor vročega zraka proti severu (suše) 

- pojav tornadov, močnih vrtinčastih vetrov, ki povzročijo ogromno  

  materialne škode in terjajo tudi človeška življenja, nastanejo na kopnem  

  zaradi mešanja toplih in hladnih zračnih mas 

- pojav orkanov (hurikanov), močnih neurij, ki nastanejo nad toplim  

  morje, ko se topel in vlažen zrak hitro dviguje in ohlaja, močni vetrovi,  

  veliko padavin, ko dosežejo kopno se razgradijo, tudi uničujoče posledice 

č) morski tokovi: mrzli Labradorski tok hladi podnebje na vzhodni obali  

   Kanade in ZDA, topli Zalivski tok prinaša JV celine veliko padavin 

 

2. Tipi podnebja 

a) oceansko podnebje:  

- topla poletja, mile zime, majhna temperaturna nihanja 

- padavin je precej, enakomerno porazdeljene preko celega leta, velika  

  vlažnost, pogosta megla 

Kje: zahodna obala, ob Obrežnem gorovju 

Rastlinstvo: listnati gozd in travniško rastlinstvo 



b) vlažno subtropsko podnebje:  

- letni časi z majhnimi temperaturnimi razlikami 

- poletja vroča, velika vlažnost, zime tople in suhe 

- velika količina padavin, deževno obdobje poleti 

Kje: Florida 

Rastlinstvo: listnati gozdovi, palme, ob obali mangrove, uspevajo v 

območju plime in oseke in imajo velike oporne korenine 

             

https://en.wikipedia.org/wiki/Florida              https://sl.wikipedia.org/wiki/Mangrove 

c) celinsko podnebje:  

- vroča poletja, mrzle zime 

- količina padavin pada od Osrednjega nižavja proti Velikim planjavam 

Kje: Velike planjave in Osrednje nižavje 

Rastlinstvo: stepa imenovana prerija 

č) polarno podnebje: 

- kratka topla poletja, dolge mrzle zime 

- padavin je zelo malo 

Kje: na severu celine, Aljaska, Labrador 

Rastlinstvo: tundra (mahovi, lišaji, nizko grmičevje) 

d) sredozemsko podnebje: (je iz nekega neznanega razloga izpadlo iz  

                                        predloge) 

- suha vroča poletja, vlažne mile zime 

- največ padavin je pozimi, poleti suša 

Kje: Kalifornija 

Rastlinstvo: zimzeleno sredozemsko rastlinstvo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Florida
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mangrove


Danes bomo utrjevali znanje 

 

Utrjevanje znanja 

 

- Odgovorite na vprašanja v SDZ na strani 66 – 1. Ponavljanje in 

naredite še prve tri točke pod 2. Delo z zemljevidom 

- Na strani 91 in 93 vnesite v nemo karto vsa geografska imena, ki 

ste jih do sedaj spoznali. Izdelajte legendo. 

- Oglejte si tole 

https://ciklon.si/stran/?cat=41  

 

https://www.dnevnik.si/tag/tornado#2  

 

 

Dobro delajte, če bo šlo vse po načrtih se »pišemo« 4. maja,  (24. 

4. KD na daljavo) zato vam že zdaj želim lepe počitnice, oddahnite 

si malo, zaslužili ste si, smo si vsi. 

Lepo se imejte in ostanite zdravi 

        Vlasta Lipovec 

 

 

 

https://ciklon.si/stran/?cat=41
https://www.dnevnik.si/tag/tornado#2

