
Koža – posrednik med 
organizmom in okoljem



Pozdravljeni učenci 8. b razreda.
1. Ta teden imamo na urniku 2 uri biologije, zato bo dela 
malo več.
2. Ta teden je potrebno predelati snov Koža in njene naloge. 
Ta snov se nahaja v učbeniku od strani 92 do strani 97. Nič 
strašnega, nekaj je samo za prebrati.
3. Ko boste snov predelali in prebrali, si v zvezek naredite 
miselni vzorec z naslovom KOŽA. Iz powerpoint predstavitve 
in s pomočjo učbenika, si naredite kratke izpiske.
V učeniku na strani 98 reši naloge:
 Izberi pravilne odgovore
 Pojasni
 Razmisli

Lep pozdrav.
Sanja Valenčak, učiteljica biologije



Koža ločuje in povezuje

Po površini je največji organ oz. čutilo, po teži pa najtežji. Pri 
odraslem meri do 2 m² in tehta od 2,5 kg.

Po funkciji je najbolj vsestranski organ. Ponekod je debelejša, drugod pa 
zelo tanka. Barva kože je odvisna od prekrvavitve, količine pigmenta in 
debeline. 

Naloge:

• Služi za razmejitev telesa od okolice, kot ščit pred vplivi okolja,
• zaznava  mraz (žile se zožijo), toploto, dotik, 

• izloča znoj in loj (deluje tudi kot izločalo),

• preko kože telo oddaja odvečno toploto (žile se razširijo)

• izmenjava snovi z okoljem.



ZNAČILNOSTI

• KOŽNE TVORBE (nohti, lasje in dlake).

• KERATIN ( vrsta B, ki daje lasem in dlaki prožnost ter 
elastičnost).

• PIGMENT (barvilo, ki nastaja v posebnih celicah kože in ji 
daje barvo).

• PORE (odprtinice v koži, skozi katere se izločata LOJ, ki 
kožo masti in ZNOJ, ki sodeluje pri uravnavanju telesne 
temperature. Povezane so z žlezami lojnicami in 
znojnicami, ki ležijo v koži).

• DERMATOLOG (zdravnik, specialist, ki se ukvarja s 
kožnimi boleznimi).



Čutilo za tip

Čutilo za mraz

Čutilo za bolečino

• Povrhnjica (vrhnjica)
Zarodna plast

• Usnjica (žile, živci, čutila)
• Podkožje



Čutno telesce

Zarodna plast



• V KOŽI SO ČUTNE CELICE ZA 
TIP, PRITISK, BOLEČINO IN 
TOPLOTO /MRAZ

• ČUTNE CELICE ZA TIP SO 
NAJGOSTEJE POSEJANE NA 
PRSTIH IN USTNICAH, 
NAJREDKEJE PA NA HRBTU





Najpomembnejša telesca v koži so torej 
sprejemniki štirih različnih čutov: 
 za tip (dotik in pritisk) - preprosto zgrajena tipalna 

telesca, ki leže v usnjici. V njih so čutnice, ki so občutljive 
za dotik (Meissnerjeva telesca)

 pritisk (Paccinijeva telesca - so ovalne oblike in 
ležijo globlje v usnjici). Največ tipalnih telesc je 
na dlaneh, podplatih, na blazinicah prstov, na 
ustnicah in še drugje. Z otipavanjem spoznavamo 
tudi obliko, velikost, kakovost, površino in težo 
predmetov. Čutilo za tip je zelo pomembno, saj 
lahko slepi z otipavanjem spoznavajo predmete 
in se znajdejo v prostoru, ki jih obdaja.

 Mraz (občutljiva Krausejeva telesca)

 temperaturo in bolečino - prosti živčni končiči, ki 
se razpletajo v koži. Ta mesta imenujemo točke. 
Točke za mraz in temperaturo so zelo 
neenakomerno porazdeljene v koži, ponekod 
jih je več, drugje manj.. 





Na povrhnjici nastajajo tudi roževinaste tvorbe:
• Dlake                             - nohti
• Lasje - obrvi
• trepalnice

Iz česa so nohti in kako rastejo?
Nohti so iz beljakovinske snovi, imenovane keratin. Noht raste iz nohtne matice, v kateri so 
posebne kožne celice, ki se nenehno razmnožujejo. Mladi nohti proizvajajo veliko keratina, 
ki se shranjuje v celicah. Ko se te polnijo s keratinom, se njihova aktivnost postopoma 
zmanjšuje, nato pa celice popolnoma odmrejo. Ostanke odmrlih celic (keratin) odrivajo 
mlajše generacije celic matice, zato noht raste. 

b: nohtno ležišče 
b1: nohtna matica 
b2: nohtna posteljica 
c: nohtna plošča 
e: kutikula kožica 
f: nohtna guba 
g: stranska kožna 
guba

konica nohta

a1: hrbet nohta 
a2: sredica nohta 
a3: osnova nohta 

d: lunica ali krajček 



Prstni odtisi

• Nastanejo zaradi 
gubanja spodnje 
plasti usnjice

• Vsak človek ima 
svoje prstne odtise 
(tudi enojajčni 
dvojčki.



Pojmi

• Pigment (barvilo, ki daje organizmom značilno obliko, obarva kožo in ščiti 

globja tkiva pred UV  žarki)

• Pore (odprtinice v koži) 

• Keratin (beljakovina, ki daje lasem prožnost in elastičnost)

• Melanin (vrsta barvila)

• Dermatolog (zdravnik – specialist, ki se ukvarja s kožnimi boleznimi)
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