
INDIJA
1. Preberi snov v SDZ str. 94, 95; 
Izbrana tema: Indija. Reši 4. vajo 
na str. 94.

2. Preberi si nekaj osnovnih 
podatkov o Indiji, na zemljevidu 
poišči imenovane kraje.

3. Oglej si nekaj vtisov in 
potopisov iz Indije.





• Nekaj osnovnih podatkov. Preberi in poglej na zemljevidu

• Indija (uradno Republika Indija; hindi: भारत गणराज्य Bhārat gaṇarājya) 
je država v Južni Aziji. Po ustavi je parlamentarna federativna 
republika 28 zveznih držav in 7 zveznih ozemelj.

• Po geografski površini je na sedmem, po številu prebivalstva pa na 
drugem mestu med državami. 

• Na zahodu meji na Pakistan, na severovzhodu na Kitajsko, Nepal in 
Butan, na vzhodu pa na Bangladeš in Mjanmar.

• Njena obala, dolga 7517 kilometrov, meji na jugu na Indijski ocean, 
na zahodu na Arabsko morje ter na vzhodu na Bengalski zaliv.

Bližnje države v Indijskem oceanu so Šrilanka, Maldivi in Indonezija.



• Indijska podcelina, domovina 
indske civilizacije in področje 
zgodovinskih trgovskih poti in 
ogromnih imperijev, je večino 
svoje dolge zgodovine slovela po 
svojem gospodarskem in 
kulturnem bogastvu.

• Tu so nastale velike svetovne 
religije hinduizem, budizem, 
džainizem in sikhizem; 
zaratustrstvo. Judovstvo, 
krščanstvo in islam, ki so prav 
tako v veliki meri oblikovali 
indijsko kulturo, pa so se sem 
razširili v prvem tisočletju 
našega štetja.

• Po aneksiji (priključitvi) 
Britanske vzhodnoindijske 
družbe in britanski kolonizaciji 
sredi 19. stoletja je Indija leta 
1947 po boju za neodvisnost s 
širokim nenasilnim uporom 
postala sodobna nacionalna 
država.

Varanasi ob Gangesu- sveti reki za hindujce



• Indija ima dvanajsto največje 
gospodarstvo na svetu po tržnih 
deviznih tečajih in četrto 
največje po kupni moči. 
Gospodarske reforme so jo 
preoblikovale v drugo najhitreje 
rastoče gospodarstvo. Kljub 
temu jo še vedno prizadeva 
visoka stopnja revščine, 
nepismenosti in podhranjenosti. 
Poleg pluralistične, večjezične in 
večetnične družbe Indijo odlikuje 
tudi raznovrstnost živalstva in 
rastlinstva.



Indijska ulica



Indijki

Oranje z govejo vprego



Reka Ganges v Varanasiju



Oglej si potopise iz Indije

• 1. Infodrom: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/infodrom/174333247

https://www.youtube.com/watch?v=sCst22M9z5E

• 2. Vtisi iz Indije

https://www.youtube.com/watch?v=B9okUHHpwn4

https://4d.rtvslo.si/arhiv/infodrom/174333247
https://www.youtube.com/watch?v=sCst22M9z5E
https://www.youtube.com/watch?v=B9okUHHpwn4

