
Pozdravljeni!

Za začetek vam priporočam, da:

- Si vsak dan vzamete čas za naloge in učenje po vašemu urniku in se učite geografijo vsaj 1-krat 

tedensko eno uro in pol 

- Pripravite si vse, kar za geografijo potrebujete, da bo učenje potekalo brez prekinitev (zvezek, SDZ, 

atlas)

- V zvezke prepišite naslov, potem pa sledite navodilom na prosojnicah (v oklepajih), prepisujte zapiske 

v zvezek in jih po potrebi dopolnjujte, berite besedilo v SDZ in rešujte naloge, odgovore na vprašanja 

pišite v zvezek

- Predenj boste prihodnjič nadaljevali z delom najprej ponovite prejšnjo snov in naredite naloge

- Začnimo: v zvezek napišite naslov



AVSTRALIJA IN OCEANIJA

GOSPODARSKI POMEN AVSTRALIJE, 

NOVE ZELANDIJE IN OCEANIJE



1. RUDARSTVO

A) Rudna bogastva so že v 19. stoletju, takrat zlato, pritegnila evropske priseljence v  Avstralijo.

• V zelo starih kamninah so številne rude in energetski vir: (poiščite v A-158/159 in zapišite v zvezek)

- rude: 

- energetski viri:

B) Rude so pogosto blizu površja, 

zato so rudniki odprti (v dnevnem kopu)

C) Gospodarstvo Avstralije temelji na izvozu rud in

energetskih virov: (iz A-158 izpiši, kam izvozijo

največ)

https://sl.wikipedia.org/wiki/

https://sl.wikipedia.org/wiki/


2. KMETIJSTVO

A) Kljub neugodnim naravnim razmeram za kmetijstvo so kmetijski pridelki v Avstraliji pomembno izvozno blago. 

B) Živinoreja: na prostranih sušnih pašnikih so se usmerili v ovčjerejo (vrsta ovc merino)

Na JV gojijo tudi govedo.

( v A-158 poišči in zapiši, v kateri naravni enoti je največ

ovčjereje) 

C) Poljedelstvo: primernih je le 6% površin.

Kmetijske kulture: (izpiši iz A-158/159)

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Merino

https://sl.wikipedia.org/wiki/Merino


3. INDUSTRIJA

- Začetki razvoja industrije segajo v čas priseljevanja evropskih priseljencev.

- Danes so razvite raznolike industrijske panoge, ki nudijo delovna mesta v  

gosteje poseljenih območjih države.

- Industrijske panoge: (izpiši iz atlasa)

Vir: Wikipedija



4. TURIZEM

• Avstralija sodi med gospodarsko najbolj razvite države. 

• Najpomembnejši del gospodarstva so storitvene dejavnosti, med njimi je 

pomemben turizem.

(Razmisli in zapiši, kaj privablja 

turiste v Avstralijo, pomagaj s SDZ)

Vir:Wikipedija



5. OCEANIJA

A) Gojenje tropskih kultur: največ kokosove palme 

pridelajo na otokih Oceanije

(s pomočjo spleta poišči in zapiši, za kaj vse uporabljajo kokos?)

B) Ribištvo: tradicionalno in komercialno

C) Turizem: 

(poišči in zapiši tri turistično najbolj znane otoke) 

Č) Vojaška in civilna oporišča: razvite države na otokih izvajajo

jedrske poskuse.

Vir:Wikipedija



DOMAČA NALOGA

1. Preberi besedilo v SDZ od str. 45 do 47, podčrtaj ključne informacije.

2. Reši 9. in 10. vajo

3. Utrdi in ponovi snov, SDZ 48

• Pišite mi na vlasta.secnik-lipovec@guest.arnes.si , če imate vprašanja, dileme ali 
potrebujete dodatna pojasnila.

• Vsak teden bom nekaj učencev prosila za povratne informacije, zanima me:

- Ali so navodila razumljiva?

- Koliko časa ste porabili, da ste predelali snov?

Tokrat mi odgovorite Viktor Breskvar, Klara Burnik, Vasilije Čubić in Stefan Đuza. 
Hvala.

Uspešno učenje vam želim in lep pozdrav

Vlasta Lipovec

mailto:vlasta.secnik-lipovec@guest.arnes.si

