
PODZEMNI IN NADZEMNI KRAS

V današnjem dnevu se bomo ukvarjali z raziskovanjem najznačilnejših podzemnih in nadzemnih 
kraških pojavov. Potrebovali bomo računalnik ali mobilni telefon, povezavo z internetom in malo 
dobre volje.

Naloge:

1. Natančno si boste pogledali film o življenju in vodi na kraškem površju.
(ŽIVO - Življenje in voda na krasu → https://www.youtube.com/watch?v=-XcqF4s-b_s).

2. V spletnem i-Učbeniku si boste prebrali besedilo (str. 187–189), ki govori o podzemnih in 
nadzemnih kraških pojavih. Majhne številke strani so napisane v zgornjem desnem kotu. 
(Površinski in podzemni kraški pojavi → https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index6.html). 

3. Interaktivno boste obiskali Novo Križno jamo (prvotno ime Dihalnik v Grdem dolu ali Križna 
jama 2), ki je novo odkrito nadaljevanje Križne jame in se nahaja med Loškim poljem, 
Cerkniškim poljem in Bloško planoto. 
(Nova Križna Jama → https://www.burger.si/Jame/NovaKriznaJama/seznam.html) . 

• Kliknili boste na krogec, ki je na spodnji strani označen z rdečo puščico.

• Znašli se boste na vhodu v jamo. Z miško se je možno premikati za 360° in si ogledati
celotno okolico.  Nato se boste premaknili  naprej  po jami in si  jo ogledali  do konca.
Zraven boste poslušali, kako so jamo odkrili in katere so njene glavne značilnosti. Za
premik naprej kliknite na oznako, ki sem jo na spodnji sliki označil s puščico.  
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4. Odigrali boste spletni kviz, v katerem boste pokazali znanje, ki ste ga usvojili pri prejšnjih 
treh točkah. 

Dostop do kviza:
• Odprli boste spletno povezavo v oklepaju (https://quizizz.com/join?gc=61808940).

• V okvirček boste nato vpisali svoje ime in priimek (prepovedana je uporaba vzdevkov 
…).

• Nato boste začeli z igro, v kateri tekmujete proti vsem učencem 9. razreda. Na koncu se
vam bo izpisala lestvica. Da pa bo igra še bolj zanimiva, boste med njo nekajkrat dobili
določene pripomočke, ki vam bodo pomagali pri reševanju. Naj opozorim še na to, da je
pri nekaterih vprašanjih možnih več odgovorov.
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