
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

10. teden 

 

 

1. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek, power point predstavitev KOSTI IN MIŠICE in DZ. 

 

Kaj nam omogoča gibanje?   

To vprašanje ste si verjetno že postavili. 

GIBANJE je premikanje telesa. Ljudje se premikamo s pomočjo 

OKOSTJA IN MIŠIC.   

Oglej si power point KOSTI IN MIŠICE.   

KOSTI so trdne in prožne. Omogočajo nam gibanje, telesu dajejo obliko 
in oporo ter ščitijo mehke notranje organe.  

So različnih oblik in velikosti. Sistem vseh kosti in hrustanca v telesu 
imenujemo OKOSTJE ALI SKELET. 

V  kosteh, ki so votle, nastajajo rdeča in bela krvna telesca. Obenem se 
v kosteh shranjujejo minerali, ki so življenjskega pomena za telo. 

Kosti rok in nog so med seboj stikajo v SKLEPIH. So deli telesa, kjer se 
srečata dve kosti in ju lahko premikamo (rama, komolec, zapestje, med 
prsti in dlanjo, med členki prstov, kolk, koleno, gleženj, med prsti nog, 
vretenca, spodnja čeljust …). 

 



                          

 

Vzemi DZ in na strani 90 - Kaj že veš, vpiši na sliko imena kosti, ki jih 
najdeš na tretji strani v power pointu, ki sem ti ga poslala. 

 

 

2. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek in DZ. 

V DZ na strani 90 in 91 reši 7. in 8. nalogo. 

Naših kosti pa ne bi mogli premikati brez MIŠIC. Gibanje kosti in 
sklepov ni mogoče brez mišic. Te so na kosti pripete/priraščene s 
KITAMI. 
 

 

                          

Ljudje imamo zelo dobro razvite obrazne  mišice. Tudi jezik je mišica.                             



Mišice rok in nog (udov) delujejo v parih. Pri premikanju se ena mišica 
razteza/daljša, druga se krči/krajša in odebeli. Na kosti so pripete s 
kitami. Ko se mišica skrči, kita povleče kost. Mišice, ki omogočajo 
gibanje (skeletne mišice), delujejo po naši volji, kar pomeni, da lahko 
vplivamo na njihovo delovanje. 
                         

V DZ na strani 92 reši 9. nalogo. 

Sedaj pa si v DZ na straneh 91 in 92 preberi besedilo.  

Vzemi zvezek in napiši naslov GIBALA  ter prepiši naslednje besedilo. 

Naloge kosti:  

-    omogočajo gibanje, 

- dajejo obliko telesu, 

- varujejo notranje organe. 

SKLEP je stik dveh kosti. 

MIŠICE so na kosti pripete s kitami in nam omogočajo gibanje. 

 

3. ŠOLSKA URA 

Potrebuješ: zvezek in DZ. 

Za zdrav razvoj je potrebno gibanje in pravilna prehrana. 

Vzemi DZ in na strani 92 reši nalogo Kaj že veš?, na strani 93 pa 10. 

nalogo. 



Hrana  je gorivo za delovanje našega telesa. Daje nam energijo, 

omogoča rast, varuje nas pred boleznimi ... 

Preberi: 

Hrana je lahko: 

                                  ŽIVALSKEGA IZVORA 

 

MESO IN MESNI IZDELKI                                                           DRUGO  

                                                                                                (mast, jajca …)             

                                       MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

 

RASTLINSKEGA IZVORA 

 

      SADJE                     ZELENJAVA                                            DRUGO   

                                                        ŽITO IN ŽITNI IZDELKI 

 

Pravilno je da jemo večkrat na dan in hrana naj bo raznolika. To 

pomeni, da jemo različna živila in ne samo hrano, ki nam je všeč. 

Vzemi zvezek in preriši ter prepiši prehransko piramido. Živila lahko 

narišeš, lahko pa poiščeš slike (iz reklam, ki jih dobivamo na dom) in 

jih prilepiš. 



 

PREHRANSKA PIRAMIDA 

 

 

SLADKARIJE 

MAŠČOBE IN OREŠČKI 

MESO IN MESNI IZDELKI, RIBE, 

JAJCA, MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

IZDELKI IZ ŽIT 

SADJE IN ZELENJAVA 

PITJE  VODE 

GIBANJE 


