
ВЕ ВОДИ ВОВЕ ВОДИ ВО:: БРАЗИЛБРАЗИЛ

Главен град е Бразилија со околу 2 
милиона жители, каде престолнината милиона жители, каде престолнината 
е преместена од Рио Де Женеиро, од е преместена од Рио Де Женеиро, од 
единствена причина, за главниот единствена причина, за главниот 
град - центарот на државата и гео-град - центарот на државата и гео-
графски да биде во самиот центар. графски да биде во самиот центар. 
Оваа идеја постоела одамна но неа ја Оваа идеја постоела одамна но неа ја 
реализирал претседателот Жоселин реализирал претседателот Жоселин 
Кубичек кон средината на минатиот Кубичек кон средината на минатиот 
век. Градот го испланирал бразил ски-век. Градот го испланирал бразил ски-

ТАНЦУВАЈЌИ НА ПЕ   СОКЛИВИТЕ ПЛАЖИТАНЦУВАЈЌИ НА ПЕ  
ДОЖИВЕЈТЕ ГО КАР   НЕВАЛОТДОЖИВЕЈТЕ ГО КАР 

Бразил го добил своето име по Бразил го добил своето име по 
локалното дрво "бразил", кое со локалното дрво "бразил", кое со 
својата распространетост покрива својата распространетост покрива 
поголем дел од шумите во оваа поголем дел од шумите во оваа 
држава, а првите колонисти го ко-држава, а првите колонисти го ко-
ристеле за боење.ристеле за боење.

По број на жители е петта држава По број на жители е петта држава 
во светот. Се наоѓа во централниот во светот. Се наоѓа во централниот 
дел на Јужна Америка и е најголема дел на Јужна Америка и е најголема 
и најнаселена.и најнаселена.



БРАЗИЛ

от архитект Луцио Коста и тоа во от архитект Луцио Коста и тоа во 
облик на авион. Жителите на Бра-облик на авион. Жителите на Бра-
зилија, главно, живеат во пред гра-зилија, главно, живеат во пред гра-
дијата, а само мал број во цен трал-дијата, а само мал број во цен трал-
ниот дел на градот. Тука климата е ниот дел на градот. Тука климата е 
многу пријатна, со дневни темпе-многу пријатна, со дневни темпе-
ратури од 25 до 35 степени Цел-ратури од 25 до 35 степени Цел-
зиусови, освен на Андиде каде ут-зиусови, освен на Андиде каде ут-
рата и ноќите се посвежи.рата и ноќите се посвежи.

Кога се наоѓате во овој град не Кога се наоѓате во овој град не 

ТАНЦУВАЈЌИ НА ПЕ   СОКЛИВИТЕ ПЛАЖИСОКЛИВИТЕ ПЛАЖИ  
ДОЖИВЕЈТЕ ГО КАР   НЕВАЛОТНЕВАЛОТ

смеете да ја пропуштите обиколката смеете да ја пропуштите обиколката 
на Меморијалниот центар на прет-на Меморијалниот центар на прет-
седателот Кубичек, Националниот седателот Кубичек, Националниот 
парк на Бразилија, зградата на Вла-парк на Бразилија, зградата на Вла-
дата, катедралата, ТВ-кулата...дата, катедралата, ТВ-кулата...

Исто така, кога веќе сте во Бразил Исто така, кога веќе сте во Бразил 
задолжително разгледајте го Рио Де задолжително разгледајте го Рио Де 
Женеиро, кој се смета за еден од Женеиро, кој се смета за еден од 
најубавите градови на планетата. најубавите градови на планетата. 
Рио има што да им понуди дури и на Рио има што да им понуди дури и на 
најпребирливите патувачи. Еден од најпребирливите патувачи. Еден од 
најдобрите начини панорамски да го најдобрите начини панорамски да го 
видите градот е да се искачите на видите градот е да се искачите на 
планината Сугар Лоаф, од каде има планината Сугар Лоаф, од каде има 
глетка од 360 степени, па ќе ја видите глетка од 360 степени, па ќе ја видите 
статуата на Исус Христос, која се статуата на Исус Христос, која се 
вбројува во седумте светски чуда. вбројува во седумте светски чуда. 
Оваа висока статуа е еден од заш-Оваа висока статуа е еден од заш-
титните знаци на Рио. Од тука се гле-титните знаци на Рио. Од тука се гле-
да дека Рио е поделен на два дела - да дека Рио е поделен на два дела - 

едниот дел е Северна зона и вториот едниот дел е Северна зона и вториот 
е Јужна зона, која има и повеќе зна-е Јужна зона, која има и повеќе зна-
менитости, вклучувајќи ја и пла ни-менитости, вклучувајќи ја и пла ни-
ната Сугар Лоаф и познатите пре-ната Сугар Лоаф и познатите пре-
красни плажи. Рио е повеќе од пре-красни плажи. Рио е повеќе од пре-
красните плажи, како што е Ко па ка-красните плажи, како што е Ко па ка-
бана. Од Лапа па до Св. Тереза, до ста-бана. Од Лапа па до Св. Тереза, до ста-
туата Исус Христос и Самбадромот. туата Исус Христос и Самбадромот. 
Во Рио можат да се посетат многу Во Рио можат да се посетат многу 
музеи, да се разгледаат прекрасните музеи, да се разгледаат прекрасните 
колонијални згради и импресивните колонијални згради и импресивните 
цркви.цркви.

Карневалот во Рио е единствениот Карневалот во Рио е единствениот 
вистински карневал, кога сите из ле-вистински карневал, кога сите из ле-
гуваат на улица и танцуваат во им-гуваат на улица и танцуваат во им-
пресивни костими. Најдобрите кос-пресивни костими. Најдобрите кос-
тими се гледаат во недела и во по-тими се гледаат во недела и во по-
неделник. неделник. 

Затоа посетете го Бразил...Затоа посетете го Бразил...


