
 

 

 

Glavno mesto 

BRASILIA 

 

 

Uradni jezik 

PORTUGALŠČINA 
 

 

 

Največje mesto: SÃO PAULO 
 

Površina: 8.514.877 km2 

 

Št. prebivalcev: 205.000.000 

 

Valuta: REAL 

ZANIMIVA DEJSTVA 

   Brazilija se razteza čez 

tri časovne pasove. 

   Brazilija je 5. največja 

država na svetu. 

   V Braziliji se nahaja 7 

naravnih in 14 kulturnih 

znamenitosti Unescove 

svetovne dediščine. 

   Brazilija je edina država 

v Južni Ameriki, v kateri 

govorijo portugalsko. 

   V Braziliji živi največ 

vrst živali na svetu. 

Brazilija je najbolj znana po amazonskem pragozdu 

na severu države, saj se kar 60 % celotnega 

amazonskega gozda nahaja v Braziliji. Brazilija je 

tudi dom Pantanala, največjega mokrišča na svetu. 

Rio de Janeiro, ki mu pravijo tudi Cidade 

Maravillhosa (Čudovito mesto), je najbolj aktivno 

mesto in hkrati kulturno središče Brazilije, kjer se 

nahaja nekaj najlepših brazilskih plaž in kip Jezusa 

Odrešenika, ki je eno od sedmih čudes sveta. 

Capoeira (mešanica plesa in borilnih veščin) 

Korenine ima v afriški glasbi in plesu. Hitrost je 

odvisna od ritma glasbe, ki jo izvajajo z naslednjimi 

glasbili: berimbau je vodilni, sledijo mu tamburin, 

bobni, zvonci in reco-reco. 

Samba (afriške korenine) 

Ime izhaja iz afriške besede za ''molitev''. Ko so v 16. 

stoletju pripeljali afriške sužnje, so ti s sabo prinesli 

vero Candomblé, s posebno obliko glasbe in plesa. Po 

odpravi suženjstva v Braziliji (1888) se je mnogo 

nekdanjih sužnjev preselilo v Rio de Janeiro, kjer se je 

rodila samba, ki je danes glavni del karnevala v Riu. 

Nogomet (5-kratni svetovni prvaki) 

Brazilci nogomet obožujejo. V São Paulu imajo celo 

muzej posvečen nogometu. V Braziliji je doma tudi 

Pelé, najboljši nogometaš na svetu. 

Obkroži pravilne odgovore. 

1. Katero mesto se imenuje Cidade Maravillhosa? 

a. Brasilia 

b. São Paulo 

c. Rio de Janeiro 

d. Belém 

2.  Katero je največje mesto Brazilije? 

a. São Paulo 

b. Rio de Janeiro 

c. Brasilia 

d. Belém 

3. Brazilija je edina država v južni Ameriki, kjer govorijo drugačen jezik 

kot v ostalih državah južne Amerike. Napiši kateri jezik je to? 

_______________________________________________________ 

4.  Kaj je capoeira? 

a. molitev 

b. posebna vrsta nogometa 

c. mešanica plesa in borilnih veščin 

d. najlepša brazilska plaža 

5. Obkroži mesto, kjer imajo muzej, posvečen nogometu? 

a. Salvador 

b. Rio de Janeiro 

c. São Paulo 

d. Brasilia 

6. Napiši čez koliko časovnih pasov se razteza Brazilija? 

 _______________________________________________________ 


