
ZRAČNICA?

Kaj daje zračnici trdnost, obliko in oporo?



ZRAČNICA?

Zrak, ki ga dovedemo s pumpo.



Kaj daje deževniku trdnost, obliko in oporo?



To boš spoznal v današnji temi.



ORGODJE TELESA

Ali veš kateri organizem je na sliki? 



1. VLOGA OGRODJA

 premisli, kakšna je vloga ogrodja pri organizmih



1. VLOGA OGRODJA

 organizmu daje oporo, zaščito in gibljivost

 varuje organizem in določa njegovo obliko

 nanj se pritrjujejo mišice

 zadržuje organe na svojem mestu



2. ZGRADBA OGRODJA

 trdna ogrodja 

a) zunanje ogrodje

b) notranje ogrodje

 ogrodja brez trdih delov 

(telesu daje oporo napetost 

telesnih tekočin)



 Kateri organizmi imajo trdno ogrodje, kateri ogrodje iz 

telesnih tekočin. Kateri imajo zunanje, kateri notranje?



3. OGRODJE PRAŽIVALI

• notranjo oporo celici daje mreža nitk iz beljakovin, citoplazma



3. OGRODJE PRAŽIVALI

 lupinaste amebe –

zunanje ogrodje

• luknjičarke imajo 

apnenčasto zunanje

ogrodje



4. OPORA S TELESNIMI TEKOČINAMI

 ni trdega ogrodja

 oporo telesu daje napetost telesnih 

tekočin

 razvito predvsem pri ožigalkarjih, 

ploskavcih, valjevcih in kolobarnikih

 obliko in gibljivost živali omogočajo 

mišice, ki spreminjajo obliko prostorov 

napolnjenih s tekočino





 oporo s telesnimi tekočinami imajo lahko tudi 

samo posamezni deli telesa



4. TRDNA OPORA

a) zunanje ogrodje

 zunanji del organizma

 obdaja telo 

 varuje organizem

 otežuje gibanje

 praživali, nižji nevretenčarji in 

členonožci, iglokožci



a) ZUNANJE OGRODJE

ožigalkarji

 koralnjaki



a) ZUNANJE OGRODJE

 mehkužci (školjke in polži)



a) ZUNANJE OGRODJE

 iglokožci



a) ZUNANJE OGRODJE

členonožci

 značilna levitev





4. TRDNA OPORA

b) notranje ogrodje

 trdne strukture znotraj organizma

 raste z organizmom

 skupaj z mišicami omogoča gibanje

 sestavljeno iz kosti, hrustanca ali 

apnenca

 spužve, glavonožci - sipa, 

vretenčarji



notranje ogrodje

b) notranje ogrodje

spužve

iz kremena

iz apnenca



 glavonožci

b) NOTRANJE OGRODJE



b) NOTRANJE OGRODJE



5. OGRODJE VRETENČARJEV

 imenujemo okostje→ sestavljeno 

iz kosti

 os ogrodja je hrbtenica, ki je 

sestavljena iz vretenc


