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I. RAZLAGA SNOVI 
V učbeniku na strani 85 - 87
zvezek, po potrebi k posamezni točki pripiši dodatno razlago.

       Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vpr
        gordana.farazin@sola.velike
 
 

1. ZUNANJI POMOŽNI DELI OČESA (U str. 85)

- ZGORNJA IN SPODNJA VEKA
- SOLZNI KANAL- odtekanje solz v nosno votlino;
- OBRVI-varujejo oko pred znojnimi kapljami;
- TREPALNICE-varujejo oko pred prašnimi delci. 
 

2. ZGRADBA OČESNEGA ZRKLA (U str. 85)

              - Očesno zrklo je zapolnjeno s prozorno, zdrizasto 
- Obdajajo ga 3 ovojnice:
- BELOČNICA, ščiti oko in spredaj prehaja v 
- ŽILNICA, prepletena s krvnimi žilami in čutnice oskrbujejo s hrano in
- MREŽNICA s čutnimi celicami (čepki, paličice).
- Na mrežnici je RUMENA PEGA
- Mesto kjer ni čutnih celic je 

87  si natančno preberi snov ter prepiši spodnji zapis v 
zvezek, po potrebi k posamezni točki pripiši dodatno razlago. 
Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslo:
gordana.farazin@sola.velike-lasce.si  

ČUTILO ZA VID-OKO 
 

ZUNANJI POMOŽNI DELI OČESA (U str. 85) 

 
ZGORNJA IN SPODNJA VEKA-vlaži in čisti glavni del očesa; 

odtekanje solz v nosno votlino; 
varujejo oko pred znojnimi kapljami; 

varujejo oko pred prašnimi delci.  

ZGRADBA OČESNEGA ZRKLA (U str. 85) 

 
Očesno zrklo je zapolnjeno s prozorno, zdrizasto STEKLOVINO. 
Obdajajo ga 3 ovojnice: 

, ščiti oko in spredaj prehaja v ROŽENICO; 
, prepletena s krvnimi žilami in čutnice oskrbujejo s hrano in

s čutnimi celicami (čepki, paličice). 
RUMENA PEGA, kjer nastane najostrejša slika in izhaja vidni živec. 

Mesto kjer ni čutnih celic je SLEPA PEGA.  

 

si natančno preberi snov ter prepiši spodnji zapis v 

ašanje na spletni naslo: 

, prepletena s krvnimi žilami in čutnice oskrbujejo s hrano in kisikom; 

, kjer nastane najostrejša slika in izhaja vidni živec. - 

mailto:gordana.farazin@sola.velike-lasce.si


- ZENICA-odprtina na sprednjem delu očesa, skozi katero prodira svetloba. Obdaja jo 
ŠARENICA. Za zenico leži 
blizu/daleč-AKOMODACIJA. 

3. KAKO VIDIMO 
SVETLOBNI ŽARKI            ZENICA
V VELIKIH MOŽGANIH  

4. NAPAKE IN BOLEZNI OČI
 KRATKOVIDNOST (razpršilne leče)

 

 
 

 DALJNOVIDNOST (zbiralne leče) 
 

 
 SNEŽNA SLEPOTA-poškodba vrhnje plasti roženice zaradi močnih UV žarkov.
 KURJA SLEPOTA-pomankanje vit. A in zmanjšanje 

Slabše vidimo zlasti pri majhni jakosti svetlobe.
 BARVNA SLEPOTA-ne razlikujemo barv.
 SIVA/ZELENA MRENA 

 
 
 
 

 
V TOREK, 19. 5. 2020 ob 10.00
čutilo za vid.  
VIDEOKONFERENCA bo tudi v 
sluh in ravnotežje. 
Na videokonferenci moraš imeti zvezek
 
 

odprtina na sprednjem delu očesa, skozi katero prodira svetloba. Obdaja jo 
. Za zenico leži LEČA, ki je vpeta v beločnico in se prilagaja na gledanje na 

AKOMODACIJA.  
 

AKOMODACIJA LEČE 

ARKI            ZENICA   LEČA        RUMENA PEGA         VIDNI ŽIVEC       

 
NAPAKE IN BOLEZNI OČI 

(razpršilne leče) 

 

(zbiralne leče)  

 

poškodba vrhnje plasti roženice zaradi močnih UV žarkov.
pomankanje vit. A in zmanjšanje količine vidnega pigmenta. 

Slabše vidimo zlasti pri majhni jakosti svetlobe. 
ne razlikujemo barv. 

SIVA/ZELENA MRENA  

V TOREK, 19. 5. 2020 ob 10.00 bomo imeli VIDEOKONFERENCO, na kateri bomo razložili 

VIDEOKONFERENCA bo tudi v SREDO, 20. 5. 2020 OB 10.00, takrat bomo razložili čutilo za 

Na videokonferenci moraš imeti zvezek s prepisanimi vsemi tremi snovmi, učbenik in DZ.

odprtina na sprednjem delu očesa, skozi katero prodira svetloba. Obdaja jo 
, ki je vpeta v beločnico in se prilagaja na gledanje na 

       SREDIŠČE ZA VID 

poškodba vrhnje plasti roženice zaradi močnih UV žarkov. 
količine vidnega pigmenta. 

ri bomo razložili 

, takrat bomo razložili čutilo za 

, učbenik in DZ. 




