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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Ponovitev prejšnjega sklopa!

1. Kaj je celica?

2. Katere tipe celic poznamo?

3. Nariši živalsko in rastlinsko celico ter poimenuj posamezne dele v njej?

4. Kakšna je razlika med rastlinsko in živalsko celico?

5. Vrste tkiv! Kje kakšno vrsto tkiva najdemo?

6. Naštej naloge krovnega tkiva!

7. Kako delimo oporno tkivo?
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GIBALA
Tako kot mnoga bitja se tudi ljudje gibljemo. To pomeni, da spreminjamo svoj položaj v
prostoru. Gibljejo pa se tudi nekateri naši notranji organi, ki opravljajo svoje naloge. Gibanje
je delo, ki ga v našem organizmu opravlja mišičje. Mišice lahko premikajo naše telo zato, ker
so pripete na ogrodje ali skelet. Mišičje in ogrodje torej sodelujeta pri gibanju, zato ju pogosto
imenujemo s skupnim imenom-gibala.

SKELET ali ogrodje
*daje oporo telesu
*varuje organe pred vplivi okolja
*skeletnim mišicam omogoča gibanje
*sestavljajo ga:
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kosti
sklepi
vezi

KOSTI
Podpirajo in varujejo telesne organe. Skupaj z
mišicami omogočajo gibanje, so skladišče kalcija,
maščob in drugih snovi, vsebujejo rdeči kostni mozek,
v katerem nastajajo krvne celice. Organske snovi
dajejo kostem prožnost, kalcijeve kosti pa trdnost.
V našem telesu je več kot 200 kosti.

Kost:
-

je organ, zgrajen iz kostnega in drugih tkiv
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-

prekriva ga pokostnica
povezavo med kostmi omogočajo sklepi
hrustanec na sklepnih površinah lajša gibanje sklepa, vezi krepijo sklepno ovojnico,
poleg mišic stabilizirajo sklep

SKLEPI:
*so povezava med dvema (ali več) kostema
*dejavnost mišic omogoča gibanje telesa in njegovih delov
Gibljiva povezava med kostmi:
- kosti po večini pokriva sklepni hrustanec
- med sklepnima površinama je sklepna špranja
- sklepni prostor zapira sklepna ovojnica
- zunanja plast sklepne ovojnice je iz trdnega kolagenega veziva in prehaja na pokostnico
notranja plast je iz mehkega veziva v katerem je veliko žil in čutnih živčnih končičev
-

sklepno ovojnico krepijo trdne vezi

Sklepna jamica je vboklina ene kosti v sklepu.
Sklepno mazivo, ki ga izloča sklepna
ovojnica, maže obe sklepni površini in
zmanjšuje obrabo kosti.
Sklepna glavica je izboklina druge kosti v
sklepu.
Sklepni hrustanec pokriva obe sklepni
površini, ki sta zato gladki in močno
zmanjšujeta obrabljanje kosti.
Gibljivost sklepov je zelo različna, odvisna je od oblike sklepnih ploskev in načina, kako se
med seboj skladajo.
Poznamo:




sedlasti sklep
tečajast komolčni sklep
kroglast kolčni sklep

 Najbolj gibljivi so kroglasti sklepi (ramenski, kolčni), pri katerih se okrogla glava ene kosti
stika z ustrezno ponvico druge.
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 tečajast sklep (komolčni, kolenčni) se pregibajo samo v eni smeri.

 sedlasti (zapestje)

Lobanjske kosti se stikajo s številnimi zobci, ki se
tesno prilegajo med seboj in jih povezujejo močna
vezivna vlakenca. Ti stiki so videti, kot bi bile kosti
zašite, zato jih imenujemo šivi. So togi in tako
dobro ščitijo organe v notranjosti.

KOSTI OKONČIN
Če pogledamo zgradbo roke in noge opazimo, da obe okončini sestavljajo po trije deli. V roki
so to dlan s prsti, podlaket in nadlaket, v nogi pa stopalo s prsti, golen in stegno. Kosti v njih so
povezane s sklepi, zato se vsi ti deli dobro pregibajo.
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KOSTI ROKE
Prsti na roki imajo enako število kosti kot na nogi. Prsti roke so bolj gibljivi, kar nam omogoča
ročne spretnosti. S petimi dlančnicami v dlani sestavljajo delovno površino roke.

Podlahtnica in koželjnica se stikata tudi z zapestjem. Podlakt zato lahko obračamo navzdol in
navzgor. V KOMOLČNEM SKLEPU se stikajo nadlahtnica, podlahtnica in koželjnica. Ovija
ga sklepna ovojnica. V sklepu podlahtnico upogibamo in iztezamo. ZAPESTJE je jajčast
sklep. V sklepu sodelujejo koželjnica in zapestne kosti ssklepi, ki so skoraj nepremično
povezani med seboj. Zapestnih kosti je osem, razporejene pa so v dveh vrstah. V zapestju z
roko krožimo v vse strani. DLAN sestavlja pet dlančnic. Sklepi med zapestnimi in dlanskimi
kostmi so slabo gibljivi, izjema je samo prvi, palčni sklep. PRSTI imajo po tri prstnice, izjema
je palec, ki ima samo dve prstnici. Sklepi med dlanskimi kostmi in prvimi členi prstov so
kroglasti, zato je gibanje obsežno, v sklepih med prstnicami pa prste samo upogibamo in
iztezamo.
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KOSTI NOGE

Skelet spodnjega uda sestavljajo:
o medenični obroč
o kolčni sklep
o stegno
o kolenski sklep
o golenica
o mečnica
o skočni sklep
o noga
- z nartnicami
- stopalnicami
- prstnicami

Kolenski sklep sestavlajo:
o stegnenica
o golenica
o pogačica
V sklepu je na vsaki strani po en polmečast vezivno-hrustančni vložek (meniscus). Sklep
gradijo močni obstranski ligamenti, v notranjosti pa križne vezi. V kolenskem sklepu lahko
izvajamo upogibanje in iztezanje.
Nogo sestavljajo:
Nartnice: so trdno povezane med seboj, občutno večje od
zapestnih kosti; skupaj jih je sedem:
Stopalnic je skupaj pet. PRSTI imajo po tri prstnice .PALEC je
zelo močan, to pa je pomembno pri hoji. Sklepi prstov so valjasti,
tako da lahko prste upogibamo in iztezamo.
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KOSTI TRUPA
 HRBTENICA
* je poglavitni del skeleta, sestavljen iz vretenc
* zgoraj nosi glavo(v glavi so možgani v notranjosti hrbtenica pa je hrbtenični kanal s
hrbtenjačo, spodaj pa je zagozdena med obe kolčnici
* sestavljena je iz 32 vretenc: 7vratnih, 12 prsnih, 5 ledvenih, 5 križnih, 3 trtična .
* v vsakem delu hrbtenice so vretenca nekoliko drugačna
* ima obliko dvojne črke S

 PRSNI KOŠ
Ogrodje prsnega koša varuje pljuča in srce, ter omogoča dihanje. Pokrivajo ga plasti dihalnih
mišic, ki pri dihanju širijo in stiskajo prsni koš. Prsni koš obdaja tudi nekatere organe v
zgornjem delu trebušne votline:
jetra
želodec
vranica

9

Prsni koš je poleg vsega tega tudi opora za zgornje okončine.
Prsni koš je zadaj sestavljen iz:
*prsnega dela hrbtenice,
*spredaj iz prsnice in žličke.
Hrbtenico povezujejo s prsnico rebra . Prsni koš ima obliko soda ali presekanega stožca. Spredaj
je zaokrožen, zadaj pa raven. Skozi zgornjo odprtino vodijo iz vratu v prsni koš žile, živci,
sapnik in požiralnik. Spodnja odprtina je širša. Odprtino zapira ploščata mišica imenovana
prepona, ki loči prsne organe od trebušnih in je najpomembnejša dihalna mišica.. Pri vdihu se
prsni koš dvigne- prostornina prsnega koša se poveča. Pri izdihu se rebra povesijo, prsni koš
upade in njegova prostornina se zmanjša.
Na prsni strani so na levi in desni strani gibljivo pripeta rebra. To so po notranji zgradbi
ploščate kosti, čeprav so podolgovate oblike. Proti prsni strani so zakrivljena in se končajo s
hrustanci. Sedem parov reber je spredaj s hrustanci pripetih na ploščato prsnico, naslednji trije
so pripeti na sedmega, zadnja dva pa se prosto končata med mišičjem.

KOSTI, ki POVEZUJEJO OKONČINE S TRUPOM
MEDENICA
Medenica je koščen obroč, ki povezuje hrbtenico s spodnjima udoma in nanjo prenaša vso
težo zgornjega dela telesa. V medenici ležijo:
o sečni mehur
o danka
o pri ženski maternica, nožnica
Medenico sestavljata dve kolčnici. Zadaj med njima je križnica, spredaj pa sta kolčnici
povezani s hrustancem- sramnična zrast
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RAMENSKI OBROČ ali OPLEČJE
Zgornji ud je ob prsni koš pritrjen z lopatico in
ključnico; obe sestavljata skelet rame oziroma
ramenski obroč.
LOPATICA: je ploščata kost s tremi vogali.
Vogal, ki gleda proti pazduhi, ima ovalno plitvo
jamico, v njej pa se vrti glava nadlahtnice. Na
zadnji strani lopatice je greben , ki se konča v
ramenski kolčici in se stika s ključnico. Lopatica
je na prsni koš pritrjena samo z mišicami.
KLJUČNICA: je ukrivljena kost. V sklepu
med ključnico in prsnico ramo dvigamo, povešamo ter premikamo naprej in nazaj. Zato so
rama in zgornji okončnini zelo gibljive.
NADLAHTNICA: je dolga kost, ki ima deblo in dva okrajka.
PODLAHKTNICA je debelejša od komolca, tam pa z dvema kljunastima odrastkoma oklepa del
nadlahtnice.
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 KOSTI GLAVE ali LOBANJA

Lobanja leži na vrhu hrbtenice. Sestavljajo jo ploščate kosti, ki oklepajo votlino z možgani. Ker
so lobanjske kosti togo povezane s šivi, dobro ščitijo ta življenjsko pomemben organ. Edina
kost v lobanji, ki jo s
sosednjimi povezuje
sklep
je
spodnja
čeljustnica. Zato se
samostojno premika.

POMEMBNO za NAŠE ZDRAVJE!

Kost je trdna, NI pa nespremenljiva. Njena notranja zgradba se spreminja, saj se njeno tkivo nenehno
razgrajuje in na novo gradi. Ob tem se kostne celice s prerazporejanjem prilagajajo zunanjim
obremenitvam. Za šolarje je posebno pomembno, kako nosijo težke šolske torbe in kako sedijo.

Človeško stopalo je oblikovano tako, da pri hoji dobro prenaša obremenitve. Če stopalo utesnjujemo
v nepravilno obutev, sčasoma dobi nepravilno obliko.

Kosti potrebujejo za rast in razvoj dovolj gradiva. Dobijo ga s hrano. Kalcija, ki ga potrebujejo naše
kosti, je npr. dovolj v mleku in mlečnih izdelkih, cvetači, brokoliju in ohrovtu. Da kalcij prehaja iz
hrane v kosti, omogoča vitamin D. Le-ta nastaja pod vplivom
UV žarkov v koži. Dojenčkom ga za zaščito pred bolezenskim
zmehčanjem kosti ali rahitisom dodajajo v obliki pripravkovkapljic.
Kosti in sklepi se poškodujejo. Poškodbe so lahko: zvin,
izpah, zlom.
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