
Pozdravljeni učenci! 

Zakorakali smo v 3. teden učenja na daljavo. Upam, da ste se  navadili na drugačen način 

učenja, predvsem pa da ste vi in vaši najbližji zdravi.  

Prejšno uro smo zaključili s poglavjem ŽIVČEVJE. Upam, da ste uspeli narediti vse 

zahtevane naloge.Upam, da ste uspešno rešili naloge in da ni bilo večjih težav pri 

razumevanju. S tem poglavjem smo zaključili tudi z nalogami v 1. delu Zvezka za aktivno 

učenje. Sedaj nadaljujemo z drugim delom. Upam, da imate 2. del doma. V primeru, da ga 

nimate mi prosim čimprej sporočite in bomo nekako drugače uredili. 

Pišite mi na email: martina.tanko@guest.arnes.si 

Danes nadaljujemo s poglavjem ČUTILA (uč. str.76- 89). In torej 2. del Zvezka za aktivno 

učenje 

(str.5-23). 

Tvoja naloga:  

1.Zapis snovi v nadaljevanju 

2. Reševanje vseh vprašanj, ki so v vsebinski predlogi in v zvezku za aktivno učenje od 5-11 
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Razmisli kaj že veš o čutilih? 

•Kaj si se o čutilih navadil v 4. razredu? 

•Kaj si že spoznal o vidu in sluhu pri naravoslovju v 7.r? 

•Kaj ste o svetlobi in nastanku slike govorili letos pri fiziki? 

•Svoja razmišljanja zapiši v nekaj stavkih (ne več kot 5 stavkov). 



ČUTILO ZA VID 



1. ZGRADBA OČESA-nariši oko v zvezek in označi dele (to lahko rešiš tudi v zvezku za aktivno 
učenje na str. 8) 



1- VEKA 

2- BELOČNICA 

3- ŠARENICA 

4- ZENICA 

5- ROŽENICA 

 

 

6- LEČA 

7- VIDNI ŽIVEC 

8- POT V MOŽGANE 

9- MREŽNICA 

10- ŽILNICA 
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OKO IZ STRANI 



• S pomočjo učbenika (str. 79)  zapiši, kaj so in kakšno nalogo imajo (prvi primer je 
napisan) 

 

• Beločnica – zun. očesna ovojnica, ščiti notr. očesa 

• Žilnica –  

• Mrežnica – 

• Leča –  

• Šarenica –  

• Steklovina –  

• Roženica-  

• Zenica-  

• Rumena pega – 

• Slepa pega –  

• Vidni živec- 

• Očesne mišice- 

• Krožna mišica- 

 



2. NASTANEK SLIKE V OČESU-gledamo z očmi, vidimo z možgani 
 
Ponovi in zapiši kako nastane slika v očesu (slika v gradivu). 
Uč.str.80  in Zvezek za aktivno učenje str.9/naloga 5 



3. KAKO VIDIMO 
Čutnice pošljejo obvestilo o dražljaju v možgane. 
Gledamo z očmi, vidimo pa z možgani! 
 
V mrežnici sta dve vrsti vidnih čutnic: PALIČICE in ČEPKI. 
 
PALIČICE :  
• občutljive za KOLIČINO  in JAKOST SVETLOBE 
• zaznavajo ČRNO- BELO 
• zaznavajo že majhno količino svetlobe (z njimi  gledamo v temi) 
• slika ni razločna 

 

 





4. AKOMODACIJA 

Prilagoditev ali akomodacija očesa 

Močna svetloba - ožja zenica 

Šibka svetloba – širša zenica 

 

 



 5. NAPAKE IN BOLEZNI 

DALJNOVIDNOST 

• Očesno zrklo je prekratko, žarki se lomijo za mrežnico 

• Daljnovidnost se popravi z očali z ZBIRALNIMI lečami 

• Človek dobro vidi na daleč , od blizu pa nejasno 

 

• KRATKOVIDNOST 

• Očesno zrklo je predolgo, žarki se lomijo pred mrežnico 

• Kratkovidnost se popravi z očali z RAZPRŠILNIMI lečami 

• Človek na daljavo nejasno vidi, dobro pa le predmete iz bližine.  

 

 

 

 



BARVNA SLEPOTA 

• Osebe ne razlikujejo barv 

• Barvna slepota je lahko usodna v nekaterih poklicnih primerih (preizkus za natančno 
ločevanje barv) 

  



OPTIČNE PREVARE 

 












