
Sahel in problemi prebivalcev Sahela 
 

Uspešen bo, ko: 

opredeliš pojem Sahel, našteješ  in razložiš probleme, s katerimi se srečujejo domačini * ter 

pojasniš vzroke in posledice problemov prebivalcev v Sahelu. 

 

Navodila za delo (spomni se pomena odebeljenega zapisa, običajnega zapisa in *) 

1. Preberi tekst v SDZ str. 29 – 32. 

2. V zvezek napiši naslov Sahel in problemi prebivalcev Sahela 

3. V zvezek zapiši definicijo in značilnosti Sahela. (kaj je Sahel, podnebje, s čim se ljudje 

ukvarjajo). 

 

 

 
 

4. Reši nalogo 12, str. 31 v SDZ 

5. Za lažjo predstavo o težavah ljudi v Sahelu si oglej video posnetek 

https://www.youtube.com/watch?v=VOYj6NJz-VA . 

V zvezek naštej težave, s katerimi se ljudje ukvarjajo na območju Sahela.  

6. * Ena izmed velikih težav ljudi v Sahelu je širjenje puščav ali opuščavljanje pokrajine (= 

dezertifikacija).  

Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/geo8/2858/index5.html preberi poglavje ŠIRJENJE 

PUŠČAV https://eucbeniki.sio.si/geo8/2858/index4.html in v zvezek izpiši vzroke in posledice 

širjenja puščav ter poimenuj vsaj 5 držav Tropske Afrike, kjer se pojavlja dezertifikacija. 

 

Svoj zapis v zvezek fotografiraj in fotografijo pošlji učiteljici na mail taska@siol.net 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VOYj6NJz-VA
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2858/index5.html
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2858/index4.html


J Afrika 

Uspešen boš, ko boš znal-a: 

- na zemljevidu opredeliti obseg J Afrike in poimenovati pokrajinske enote J Afrike, 

- pojasniti, zakaj je v J Afriki veliko evropskih priseljencev, 

- pojasniti politiko rasnega razlikovanja in *njen vpliv na družbeni razvoj 

- s pomočjo tematske karte našteti rudna bogastva in pojasniti, katere gospodarske panoge so 

pomembne in zakaj je Južnoafriška republika gospodarsko najrazvitejša država J Afrike, 

- pojasniti, zakaj na JZ Afrike uspevata J sadje in vinska trta. 

 

 

Pri osvajanju znanja uporabi SDZ str. 32 – 36 in e-učbenik  

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2568/index.html, kjer prebereš celotno poglavje J Afrika. 

Pomagaj si s  

- karto Afrike iz Atlasa (ali kopijo) 

- tematsko karto Gospodarstva Afrike 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2568/index.html


 

- skico nastanka puščave Namib 

 

 

 

Navodila za delo 

 

Preberi gradivo, uporabi karto (kameni ugljen = črni premog). S pomočjo opornih ročk v zvezek naredi 

izpiske v poljubni obliki, ki najbolj ustreza tvojemu učnemu stilu. 

 

Učno snov utrdiš z reševanjem naloge št. 14, str. 36. 

Zapis v zvezek fotografiraj in pošlji v pregled, da dobiš povratno informacijo. 



NEOBVEZNA DOMAČA NALOGA 

 

Preberi spodnji tekst. Postavi se v vlogo temnopoltega potnika in razmisli, kako bi ti ravnal v tej 

situaciji?  Svoje razmišljanje zapiši v e- asistenta – predlagam debato o tej tematiki. 

 

Zgodilo se je na letalu med Johannesburgom in Londonom. 

Belka, okoli 50 let stara, je sedela poleg črnca. Očitno jo je to zelo motilo, saj je 

poklicala stevardeso: 

 “ Je kaj narobe, gospa, “ jo je nagovorila stevardesa. 

“ Vi očitno ne vidite kaj,” ji je le ta odgovorila. “ Sedež ste mi določili poleg 

črnca. Odločno nasprotujem temu, da sedim poleg nekoga iz tako osovražene 

skupine. Zahtevam drug sedež!”  

“ Pomirite se, prosim,” ji odgovori stevardesa, “ Skoraj vsi sedeži v letalu so 

zasedeni. Pogledat grem, če je kako mesto prosto.” 

Stevardesa je odšla. Kmalu se je vrnila: 

“ Gospa, kakor se mi je zdelo, v ekonomskem razredu ni nobenega prostega 

mesta. Govorila sem s kapitanom in ta mi je zagotovil, da tudi v poslovnem 

oddelku ni prostega mesta. Je pa eno prosto mesto v prvem razredu.” 

Preden je ženske lahko rekla karkoli, je stevardesa nadaljevala: 

“ V naši letalski družbi sicer ni v navadi, da presedamo ljudi iz ekonomskega v 

prvi razred. Vendar, glede na okoliščine, je kapitan začutil, da je res 

škandalozno, da nekdo sedi poleg tako ogabne osebe.” 

Obrnila se je k črncu in rekla: 

“Tako da, gospod, če želite, lahko vzamete svojo ročno prtljago. V prvem 

razredu vas čaka prost sedež.”  

V trenutku so drugi potniki, ki so bili šokirani nad dogodkom, vstali in 

zaploskali. 
 


