
ŽIVALI  

amazonskega 
pragozda 

rečni delfin 

kajman 

jaguar 

pasavec 

hijacintna 
ara 

275 slapov 

Glavno mesto:  

BRASILIA 

NOGOMET 

Ronaldo 

RIO DE JANEIRO 



          Brazilska zastava, kakršno poznamo danes, se je rodila  

                  19. novembra 1889, 4 dni po tem, ko je Brazilija postala  

                 republika. Včasih ji rečejo tudi Auriverde, kar pomeni  

               zlatozelena in ponazarja barve zastave. Večina barv  

  ima več pomenov:  

• Živo zelena predstavlja družino Braganza (iz katere 

izhaja prvi brazilski cesar, Pedro I.) ali amazonski 

deževni gozd. 

• Rumena (rumeni diamant na sredini) predstavlja 

Habsburžane (ker je bila Marija Leopoldina (Pedrova 

žena) Habsburžanka) ali pa rudno bogastvo (zlato). 

• Modra krogla predstavlja nočno nebo, čeznjo pa teče bel trak z 

državnim sloganom: Ordem e Progresso (Red in napredek). 

• Bela:  v krogli je 27 belih zvezd, ki predstavljajo konstelacijo na južni 

polobli, kot se je videla iz Ria de Janeira, 

 

Grb dr. Braganza 

Grb Habsburžanov 
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Uradni jezik 

PORTUGALŠČINA 

 

 

 

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 gozdu 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. 



Poišči (vodoravno (levo in 

desno) navpično (gor in dol)): 

 10 držav, ki mejijo na 

 Brazilijo;  

 4 največja mesta v 

 Braziliji; 

 4 živali, ki živijo v 

 amazonskem deževnem 

 gozdu. 

Pomagaj si s spodnjim 

zemljevidom in z opisi živali. 

Najdeš Multi-kul-praktik? 

 

 

 

BOA 

Nestrupena kača,  

ki ubija tako, da se  

ovije okoli plena in  

ga zaduši. 

 

JAGUAR 

Največja mačka v  

Južni Ameriki. Vodi se  

ne izogiba, ampak je 

dober plavalec in v vodi  

tudi lovi (tudi kajmane  

in anakonde). 

 

ANAKONDA 

Največja kača na svetu. 



Arhitekt Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho velja za enega izmed 

najpomembnejših svetovnih modernističnih arhitektov. Arhitektura se je namreč v 20. 

stoletju poskušala oddaljiti od starih oblik. Razvoj znanosti in tehnike je omogočil 

uporabo novih gradbenih materialov, kot so železo, jeklo, železobeton in steklo.  

Znan je po uporabi betona, ki ga zavije v obline. Med drugim je sodeloval pri načrtih za 

izgradnjo palače Združenih narodov v New Yorku.  

 

 

15. december 1907, Rio de Janeiro 

 

5. december 2012, Rio de Janeiro 

 

ARHITEKT, eden od stebrov modernizma 



Modernizem v 

arhitekturi 

V Braziliji je nastalo 

mesto Brasilia (v 50. 

letih prejšnjega 

stoletja). Urbanist 

Lucia Kosta je skupaj z 

arhitektom Oscarjem 

Niemeyerjem ustvaril 

glavno mesto Brazilije. 

Leži v osrednjem delu 

države in v njem je 

sedež zvezne vlade z uradom predsednika, parlamentom in vrhovnim sodiščem. Ob 

pogledu iz zraka spominja na ptiča ali letalo. Uradno je bilo razglašeno za prestolnico 21. 

aprila 1960, pred tem je bilo glavno mesto Rio de Janeiro, še prej pa Salvador de Bahia. Je 

edino mesto, ki je bilo zgrajeno v 20. stoletju in je bilo uvrščeno na UNESCOv seznam 

kulturne dediščine. 



KAPIBARA 

     Zanimiva dejstva: 

Samice so malo večje od samcev. 

Samice so zelo zaščitniške mame. Dojijo tudi mladiče druge samice. 

So zelo teritorialne in svoj teritorij branijo pred vsiljivci. 

Zelo so inteligentne in se hitro učijo. 

KAPIBARA  

v primerjavi z drugimi 
glodavci 

podgana 

veverica 

morski prašiček 

hrček 

miš 

Kapibara je največji glodavec na svetu. Izgleda kot stokrat povečan morski 

prašiček, kar ni daleč od resnice. Z morskim prašičkom je res v ožjem 

sorodstvu, od njega pa jih, poleg velikosti, loči tudi mnogo boljša 

prilagojenost na vodno okolje. Na stopalih ima plavalno kožico, njene oči 

in nosnice pa so nameščene na vrhu glave. Zelo dobro plava, v vodi se 

hladi in skriva. Je zelo inteligentna žival, ki jo je mogoče tudi trenirati. 

Živi v vlažnih predelih Južne Amerike. Običajno se zadržuje v bližini vode, 

zato so jo evropski naravoslovci poimenovali tudi ''vodni prašič''. Njene  

tace s kremplji so oblikovane za hojo po mokrem blatu, njena koža in dlaka pa za namakanje v vodi in 

sončenje. Je izključno rastlinojedka in se prehranjuje predvsem s travo. 



Izreži koščke iz priloženega lista in sestavi kapibaro. 

     Ali si vedel: 

      da kapibari zobje neprestano rastejo (dolgi so več kot 8 centimetrov!) in si jih  

            brusi z vodnimi rastlinami, travo in ostalimi rastlinami? 

     da kapibara zjutraj poje svoje kakce (ker so zjutraj najbolj bogati z    

            beljakovinami in ker je travo težko prebaviti, jo na ta način prebavijo 2x)? 



 

Zelena anakonda 

     Zelena anakonda je     

             največja kača na  

           svetu. Zraste do 9 m         

          in tehta lahko tudi do  

Amazonski deževni gozd  

To je največji  

tropski deževni  

gozd na svetu.  

Večinoma leži v  

Braziliji (60 %), razprostira pa se  

tudi čez Peru (13 %), 

Najbolj grozljiv 

V Amazonki živi več kot 5000 znanih 

vrst rib, med njimi tudi piranha. 

Najbolj strupen 

V amazonskem deževnem gozdu živi ena od najbolj strupenih živali na svetu - zlata 

grozna listovka. Velika je le toliko kot sponka za papir, a lahko ubije 10 ljudi! 

Amazonski deževni gozd je tako velik,                                                        

da predstavlja polovico preostalih deževnih gozdov na Zemlji. To je 

neverjetno naravno svetišče, kjer domujejo edinstvene rastline in 

približno 16.000 vrst živali, od katerih mnogih ni mogoče najti nikjer 

drugje na svetu. Nekateri znanstveniki celo trdijo, da se v 

amazonskem pragozdu odkrije nova vrsta živali vsake 3 dni!  

Največji 

Kapibara je največji glodavec na svetu. 

Videti je kot orjaški morski prašiček. 

Najbolj rožnat 

V Amazonki živi rožnat rečni 

delfin, največji rečni delfin na 

svetu, ki pri prebivalcih 

amazonskega deževnega 

gozda uživa mitski status. 

Pravijo mu Boto. 



Izdelaj pisano ali hijacintno aro (FÉlipe ali Jewel iz risanke Rio 2). 

 

Potrebuješ: 

 - barvast papir (rdeč, rumen, zelen, moder, oranžen črn in bel za Félipa; 

moder, (rumen), črn in bel za Jewel); 

 - okrogle štance (lahko pa krog narišeš z ravnilom (šablono), šestilom, 

kozarcem ali se znajdeš na kakšen drug način in režeš na roke); 

 - škarje; 

 - lepilo; 

 - belo barvico/svinčnik za izris šablon; 
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PLASTI DEŽEVNEGA GOZDA 



NAJVIŠJA DREVESA 

Listje najvišjih dreves je široko in voščeno, da prenese močno sonce in dež. 

Kapokovec je eno od dreves, katerega krošnja sega visoko nad druge. Tu 

živijo ptice in žuželke. Lahko najdemo pisano aro, sajmira, kapucinko, 

metulja vrste Morpho menelaus, harpijskega orla … 

 

KROŠNJE SREDNJE VISOKIH DREVES 

Krošnje se med seboj dotikajo, skoznje prodre malo svetlobe, veje so 

prekrite z ovijalkami. 

Tukaj živi največ rastlinskih in živalskih vrst. Od rastlin najdemo bromelije, 

od živali pa dvoprstnega lenivca, smaragdnega drevesnega udava, tukana, 

hijacintno aro ... 

 

 

PODRAST 

Sem pade najmanj svetlobe, zato rastje ni tako gosto, listi rastlin pa so 

večji in temnejši. Tukaj raste grmičevje in nižja drevesa (palme). 

Helikonija in kakavovec rasteta v podrasti, od živali pa najdemo jaguarja, 

drevesno žabo z rdečimi očmi, kolibrije, zlatega drevesnega udava, ... 

 

 

 

 

GOZDNA TLA 

Tukaj je zelo temno in vlažno. 

Tukaj živijo predvsem žuželke in glive. Najdemo pa tudi orjaškega 

mravljinčarja, tapirja, kapibaro, velike stonoge, brazilskega potujočega 

pajka, ptičjega pajka, mravlje, hrošče in, seveda, korenine. 



Na svetu obstaja 38 vrst divjih mačk.  

Glavna razlika med velikimi mačkami in njihovimi manjšimi sorodnicami je v tem, da majhne 

mačke predejo (največja mačka, ki lahko prede, je puma), večje pa rjovijo (izjema so 

gepardi, risi in snežni leopardi, ki ne morejo rjoveti). Večina divjih mačk je samotarjev, 

izjema so levi, ki živijo in lovijo v krdelih. Divje mačke najdemo povsod po svetu, saj živijo od 

močvirij mangrov v Indiji pa vse do gozdnatih predelov zahodne Amerike, a kljub temu jih 

veliko spada med ogrožene vrste (zaradi lova na njih, krčenja življenjskega okolja in drugih 

okoljskih dejavnikov.  

Večina mačk spi do dvajset ur dnevno!  

Brazilija ima zelo raznoliko floro in favno in sem spada tudi več vrst divjih mačk. V Braziliji 

lahko najdemo kar 8 različnih vrst divjih mačk.  
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Poveži mačke z njihovimi lastnostmi (pomagaj si tudi s podatki na sosednji strani). 

Spada med majhne mačke, ker prede. 

Po veji hodi z glavo navzdol. 

Največja mačka Južne Amerike. 

Najmanjša mačka Južne Amerike. 

Lahko ga zamenjamo za kuno. 

Imenujejo ga pritlikavi leopard. 

Sklepe lahko obrne za 180°. 

Ima hrbtno grivo. 



 

 

 

Jaguar ima rad vodo in je odličen plavalec. 

Ozelota imenujejo tudi pritlikavi leopard.  

Margaj pleza z drevesa z glavo navzdol.  

Puma je največja mačka, ki lahko prede. 

Za razliko od drugih mačk je aktiven podnevi. 

Zelo je gibčna; po veji hodi z glavo navzdol. 

 
Odlična plezalka, a večino časa preživi na tleh. Najmanjša divja mačka Južne Amerike.. 



Romero Britto, rojen v Braziliji in iz Miamija, je mednarodni umetnik, ki 

uporablja žive, drzne in barvite vzorce, da odraža svoj optimistični pogled na 

svet okoli sebe. Britto je ustvaril vizualni jezik upanja in sreče, ki navdihuje 

milijone. Je samouk in v zgodnji mladosti je slikal na ostanke papirja ali kartona 

ali kakršnega koli medija, ki ga je lahko našel. V Parizu se je spoznal z deli 

Picassa in Matissa, kar je vplivalo na njegov ikoničen slog, ki ga je The New York 

Times opisal takole: "izžareva toplino, optimizem in ljubezen".  

ROMERO BRITTO 



Navodila za izris Britto mačke. 

     1. Nariši glavo.      2. Nariši mačji ušesi.   3. Nariši tački. 

     4. Nariši velik polkrog za telo.     5. Nariši tri krive črte.   6. Nariši zunanjost oči. 

     7. Nariši oči in 4 ravne črte.     8. Obriši s črnim flomastrom.  9. Pobarvaj in okrasi. 

Tukaj si lahko prebereš več o umetniku in umetninah: https://britto.com/artworks/originals/ . 

https://britto.com/artworks/originals/


Iara 
Amazonska vodna deklica 

Ime Iara izhaja iz jezika amazonskega 

plemena Tupi, iz besede yîara = y + îara 

(voda + gospodar / dama) = gospodarica 

vode ali vodna kraljica").  

Iara je pol ženska, pol riba (imela naj bi 

gupijev rep), ki jo včasih opisujejo, da ima 

zelene lase, svetlo rjavo barvo kože (kot 

staroselska ljudstva iz amazonskega 

deževnega gozda) in rjave oči.  

Iara je bila ponos svojega plemena, ki je 

živelo v deževnem gozdu Amazonije. Bila je hči duhovnega vodje skupine in je 

odrasla v najboljšo bojevnico od vseh. Iara je bila pogumna, prijazna, močna in 

lepa. Vsi so jo imeli radi, razen njenih dveh bratov, ker ju je zasenčila. 

Razburjena sta se odločila, da bosta svoj problem rešila z umorom. Vedela sta, 

da je ne moreta premagati, zato sta počakala, dokler ni zaspala, in sklenila, da 

bosta dva budna vojaka močnejša od enega, ki spi. Motila sta se. Takoj ko sta se 

ji približala, se je zbudila in ju oba ubila v samoobrambi. Nato je njen oče, ki ni 

vedel, da sta jo sinova poskušala ubiti, vodil preostanek plemena na lov za njo. 

Čeprav se jim je kar nekaj časa izmikala, so jo na koncu dohiteli in vrgli v bližnjo 

reko, kjer je utonila.  

Toda tudi pod vodo se je spoprijateljila z ribicami, imenovanimi gupiji in zato so 

jo spremenili v pol ribico, pol človeka. Od takrat naprej Iara sedi na skali ob reki 

in se češe ali umiva. Ko se ji moški približa, začne peti in moški pade pod njen 

urok ter postane njen. Kaj se zgodi z njim potem, se razlikuje od legende do 

legende: v nekaterih različicah naj bi ga Iara utopila ali celo pojedla; v drugih se 

pridruži njenemu vodnemu haremu in z njim dobro ravna!  

Mit o Iari je po vsej verjetnosti preplet evropskega mita o morskih deklici, 

brazilskih zgodb o pošasti Ipupiara (nori, petnajst metrov visoki morski pošasti, 

ki je žrla ribiče in terorizirala Brazilijo 1500 let) in afriškega čaščenja rečne 

boginje Yemanjá.  





ROŽNATI REČNI DELFIN 

Rožnati rečni delfin iz Amazonke ima različna 

imena: delfín rosado (šp.), bufeo kolorado 

(Kolumbija, Peru in Ekvador) in boto cor-de rosa ali 

samo boto (braz. Amazonija). 

Kljub različnim imenom pa ima rečni delfin v celotni 

amazonski džungli pol-mitski status. O njem obstaja 

več legend, vsi pa verjamejo, da bo nesreča 

doletela vsakogar, ki bi rožnatemu delfinu škodoval. 

Nekateri verjamejo, da je res nevarna stvar, če 

rožnatemu delfinu pogledaš neposredno v oči, kajti 

to sproži nočne more, ki trajajo vse življenje. 

 

Nočni zapeljivec 

Ena najbolj razširjenih legend v Amazoniji je legenda o spremenljivem rečnem 

delfinu. Po tej legendi se delfin ponoči spremeni v visokega, čednega in elegantno 

oblečenega moškega. Moški, oblečen v belo, pride na obalo in zapeljuje žene in 

hčere iz amazonskih vasi. Nekateri pravijo, da hodi po lokalnih fiestah in tam vselej 

očara najlepše dekle na zabavi. Nato žensko oplodi in se vrne v reko, ko zaide 

sonce. V nekaterih različicah se ženska ničesar ne spomni in potem nastopi njena 

nepričakovana nosečnost. 

Mit o rečnem delfinu, ki spreminja obliko, o bitju, znanem kot encantado, je že 

zelo star; v osamljenih delih Amazonije je bila to zgodba za neželene ali 

škandalozne nosečnosti. V brazilski Amazoniji otroka brez očeta še vedno 

imenujejo botov otrok. 

Podvodno mesto Encante 

Druga legenda služi kot opozorilo otrokom, saj jih opozarja, da ni varno sam plavati 

v reki. V skladu s tem mitom bo rožnati rečni delfin, spet včasih v človeški obliki, 

popeljal osamljene plavalce, otroke in odrasle, moške in ženske, v mistični 

podvodni svet Encante, iz katerega se ne bodo mogli nikoli vrniti. Podvodno 

kraljestvo je pogosto opisano kot raj v Atlantidi, ki ni preveč podoben resničnemu 

svetu, ampak boljši v vseh pogledih. 





KAPIBARA BERE O BRAZILIJI IN AMAZONIJI NA MLADINSKEM ODDELKU 
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