
Pozdravljeni! 

 

Da ne pozabimo: jutri (četrtek) ob 10.30 se dobimo na novi 

lokaciji: https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

Navodila so na koncu tega dokumenta. 

 

Na tem naslovu bom sicer dosegljiv tudi vsak delovni dan 

med 10.00 in 11.00, če želiš individualno reševati težave, 

potrebuješ pomoč, dodatno razlago itd.  

Če pošlješ mail, se lahko dogovoriva tudi za drug termin. 

Navodila za dostop so povsem na koncu dokumenta. V 

primeru težav z dostopom mi tudi pošlji mail 

(ales.bobek@guest.arnes.si) 

 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


Navodila današnje ure: 

 Preveri rešitve SDZ str. 82 in 83 

 

 

 

 

 

 

 Preveri rešitve SDZ, str. 78 

 

 

 

 

 

 Napiši naslov Kanada in prepiši snov s prosojnic. 

 

 



KANADA 



ZELO REDKA POSELITEV 
 4 preb./km2 – gosteje le na JV (ob Velikih jezerih) 

 Vzrok? 

 Dežela priseljevanja – multikulturna družba 

 Dva uradna jezika (Fra. in Ang.) 

 2. največja država (le dobrih 37 milijonov preb.) 



 

Toronto 



 

Vancouver 

Calgary 



 





GOSPODARSTVO 

 Ena izmed gospodarsko najrazvitejših držav 

 Visok življenjski standard 

 Številni naravni viri 

 



 



GOSPODARSTVO 

 Številni gozdovi (lesna in papirna industrija) 



 



GOSPODARSTVO 

 Številni gozdovi (lesna in papirna industrija) 

 Rudna bogastva (uran, baker, železo, svinec, 

cink, srebro, diamanti, …) 

 Kanadski ščit 

 Okolica Velikih jezer 

 Skalno gorovje (nafta in zemeljski plin) 



GOSPODARSTVO 

 Razvita industrija 

 Avtomobilska, strojna, elektronska 

 Kovinarska, kemična, papirna 

 Letalska (tip Canadair) 



GOSPODARSTVO 

 Bogata ribolovna območja 

 Nova Fundlandija – mešanje Zalivskega in 

Labradorskega toka 

 Omejevanje ribolova 



GOSPODARSTVO 

 Številni vodotoki – HE 

 Izvoznica energije 

Komu? Edini in energijsko  

izjemno požrešni sosedi – ZDA  

 



GOSPODARSTVO 

 Kmetijstvo 

 Zahodno od Velikih jezer – nadaljevanje Osrednjega 

nižavja 

 Pšenica, oves, ječmen, meso 

 Pomembna izvoznica 





 Reka Sv. Lovrenca 

 Povezuje Velika jezera z Atlantskim oceanom 

 3750 km dolžine, 200 m višinske razlike 

 Kanali in zapornice 

 10 mesecev plovna 



UČNI CILJI TEGA POGLAVJA (NE PREPISUJ) = 

KAJ MORAM ZNATI? 

 razloži pojem multikulturna družba, 

 analiziraj odnos do prvotnega prebivalstva in 

primerjaj njihov položaj v ostalih delih Severne 

Amerike s položajem v Kanadi, 

 naštej naravne vire v Kanadi in sklepaj o 

gospodarski usmerjenosti Kanade. 



CISCO WEBEX navodila (predlagam uporabo Mozilla Firefox) 

• Klikni povezavo https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 
• Odpre se ti spodnje obvestilo. Izberete opcijo: join from your browser ali 
download app (če želite vstopati iz aplikacije). Ni potrebe po aplikaciji!  
 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek


• Izberete ime (vaše ime in priimek)  
 

Bodite pozorni na pojavna okna – če želite uporabljati mikrofon in kamero – morate 
uporabo dovoliti (v različnih brskalnikih na različne načine) 
 

• Izberete, če želite vklopiti mikrofon in kamero ter se pridružite (Join meeting)  


