
Pozdravljeni! 

 

Da ne pozabimo: danes (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
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


Navodila današnje ure: 

 Preveri rešitve nalog v SDZ, str. 75 – 76. 

 V zvezek napiši naslov ZDA in prepiši snov s prosojnic (ne 
pozabi nameniti pozornosti slikovnemu gradivu). 

 Izgleda veliko, ampak ti to zmoreš! 

 

Lep konec tedna in lepe praznike želim! 

 

Aleš Bobek 

 



Rešitve SDZ, str. 75 – 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. naloga: priseljevanje prebivalstva, visok naravni prirastek 





 Zvezno urejena – 50 + Washington 

 Zakaj so ZDA gospodarska velesila? 

 Naravne razmere – rude, energijski viri, ogromno 
rodovitne zemlje, zaloge lesa, pitne vode 

 Družbene razmere – nobenih vojn, svobodna družba, 
ugoden 

   prometni  

   položaj 



 „Stari“ industrijski severovzhod (Apalači – rude) 

 New York, Chicago, Detroit, Pittsburgh, … 



 



 Nova industrijska območja 

 Mehiški zaliv (Houston) – nafta 

 Tihi ocean (Los Angeles, Seattle, San Francisco) –
telekomunikacijska industrija 

 



 



 



 



 



 

Jih prepoznaš? Vsaj enega, mogoče dva, tri? 



 

Mark Zuckerberg 
Larry Page 

Steve Jobs 

Bill Gates 

William 
Hewlett 

David Packard 

Pa zdaj? Kaj laže? 



 

Larry Page 

Steve Jobs 

Bill Gates 

David Packard 

Kaj pa, če zamenjamo obraze z njihovimi 
podjetji? 



 Silicijeva dolina – globalni  
center za visoko tehnologijo, 
inovacije in družbene medije 



 



 



 



 



 



 



 



 Številne sodobne industrijske panoge 
(elektronska, elektrotehnična, avtomobilska, navtična, 
letalska, petrokemična). 

 Svetovno pomembni izdelki in produkti  

(HP, Google, Facebook, Microsoft, …) 

 Moderno in razvejano omrežje avtocest, železnic in 
letališč. 

 



 Raznovrstno in pomembno kmetijstvo    

(1. kmetijska velesila sodobnega sveta) 

   



 Raznovrstno in pomembno kmetijstvo  

(1. kmetijska velesila sodobnega sveta) 

 Osrednje nižavje – glavno kmetijsko območje 

 Koruza, pšenica – farme  

  



 



 Raznovrstno in pomembno kmetijstvo  

(1. kmetijska velesila sodobnega sveta) 

 Osrednje nižavje – glavno kmetijsko območje 

 Koruza, pšenica – farme  

 Jug 

 Bombaž, 

riž, tobak, 

agrumi  

   



 



 Raznovrstno in pomembno kmetijstvo  

(1. kmetijska velesila sodobnega sveta) 

 Osrednje nižavje – glavno kmetijsko območje 
 Koruza, pšenica – farme  

 Jug 
 Bombaž, 

riž, tobak, 

agrumi  

 Intenzivno 

kmetijstvo   



 



 

Obiranje bombaža nekoč 



 

Obiranje bombaža danes 



 Ločnica “Mrtva črta” 

 Zahodno: manj padavin, višje površje, manj rodovitne prsti 

 

 Pašna živinoreja in namakanje 

 Ekstenzivno 

kmetijstvo 

 Ranči in 

kavboji 

Mrtva črta 



 



 



UČNI CILJI tega poglavja (ne prepisuj) = kaj moram 
znati? 

 določi geografsko lego ZDA, 

 naštej naravne in energetske vire ZDA 

 analiziraš vpliv naravnih dejavnikov in zgodovinskega 
razvoja na gospodarstvo ZDA 

 pojasni vpliv podnebja na gospodarstvo, 

 poznaš značilnosti gospodarstva v ZDA. 



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)  


