
Obnašaj se varčno.     Mi smo Ekošola.     Tega besedila nikar NE tiskaj.  
Tvoja naloga je pisanje in risanje v zvezek. 
 

Biologija 8. razred     ČUTILA 

za vid, sluh, ravnotežje, voh in okus 

 

Navodilo za delo   

Za učenje uporabi učbenik, lahko uporabiš tudi učbenika založbe Rokus:  

- Človeško telo od strani 126 naprej. Brezplačno se registriraj na spletni strani:   

https://www.irokus.si  

     - Dotik življenja  od strani 76 naprej:   https://www.irokus.si  

 

1. Kratka ponovitev znanja o čutilu za vid. 

2. V virih preberi, se nauči pomen, zgradbo in delovanje posameznih čutil. 

3. V zvezek napiši in nariši naloge o čutilih. 

 

 

1. Čutilo za vid - ponovitev 

  1. V zvezek preriši skico očesnega zrkla in 

označi posamezne dele. 

 

 

 

 

  2. Napiši nekaj več o napaki vida, ki jo 

prepoznaš na sliki?        

 

         Koliko barvnih odtenkov vidiš? 

3. Razloži pojma snežna in kurja slepota. 

https://www.irokus.si/
https://www.irokus.si/


Obnašaj se varčno.     Mi smo Ekošola.     Tega besedila nikar NE tiskaj.  
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2. Čutilo za sluh – nova snov 

  1. Nariši čutilo za sluh in označi posamezne dele. 

Pomagaj si s spodnjo skico in s skico v učbeniku.  

 

  2. Z dvema črtama označi na skici: 

   A -  mejo med zunanjim in srednjim ušesom, meja je bobnič, 

   B -  mejo med srednjim in notranjim ušesom, meja je za slušnimi koščicami. 

  

  3. Kako slišimo?  

Opiši potek nastanka občutka sluha. 

   

4. Kako vpliva hrup na človeka? 

 

 

3. Čutilo za ravnotežje – nova snov 

  1. Nariši čutilo za sluh in označi posamezne dele.  

Pomagaj si s spodnjo skico in s skico v učbeniku.  

 

  2. Kaj označuje črtkana črta na skici? 

 

  3. Kako občutimo ravnotežje? 

Opiši potek nastanka občutka ravnotežja. 

 

  4. Vaja 

A Stoj na eni nogi in izmeri čas kako dolgo zmoreš. 

 B Ponovi vajo z zaprtimi očmi. Kako dolgo ti uspeva zdaj? 

 C Razloži kaj si ugotovil. 
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4. Čutilo za voh 

  1. Nariši čutilo za voh in označi posamezne dele. Pomagaj si s skico v učbeniku.  

  2. Katere snovi vonjamo? 

  3. Opiši kako nastane občutek vonja. 

 

 

 

 

 

 

5. Čutilo za okus 

  1. Utemelji pomen čutila za okus.  

  2. Nariši čutilo za okus in zgradbo okušalnih brbončic. 

Označi posamezne dele. 

  3. Kateri so osnovni okusi? 

  4. Katere snovi okušamo? 

  5. Opiši kako nastane občutek okusa. 

 

 

 

 

 

Za komunikacijo z učiteljico uporabi elektronsko pošto. 

8.a razred pišite na naslov  alenka.znidar@guest.arnes.si 

8. b in 8.c pišite na naslov  biojezakon@gmail.com 

 

 

Veliko uspeha pri delu ti želiva učiteljici biologije, Darja Balant in Alenka Žnidar. 
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