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MIŠIČJE 1  

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 prepoznati mišico v fazi kontrakcije in relaksacije,  
 ugotoviti vpliv temperature na delovanje mišic, 
 spoznati kaj pomeni utrujenost mišic, 
 razumeti, kako se mišica odziva, ko je utrujena 
 prepoznati različna tkiva (prečno progasta mišica, srčna mišica), 
 znati pravilno mikroskopirati, 
 znati natančno opazovati in skicirati mikroskopski objekt. 

 

2. UVOD 

 Mišica je organ, ki s krčenjem omogoča gibanje telesnega dela. Njihovo krčenje 

omogočajo nitaste beljakovine.  

 Prečno progaste ali skeletne mišice se krčijo po naši volji, medtem ko se gladke 

mišice, ki gradijo notranje organe, krčijo neodvisno od naše volje.  

 Vsak gib, ki ga izvedemo, vpliva na mišični sistem in na živčni sistem.  

 Pod vplivom ustreznega vadbenega programa mišice postanejo večje in močnejše, 

brez primerne stimulacije pa manjše in šibkejše.  

 Osnovna lastnost mišic je krčenje in raztezanje. 

 Pri krčenju se mišice odebelijo, postanejo trše in krajše. 

 Mišice, ki upogibajo sklepe so upogibalke, tiste, ki jih raztezajo pa iztegovalke.  

 Ko se nekatere mišice krčijo se druge raztezajo. 

 Za svoje delovanje potrebujejo energijo. 

 Pri mišičnem delu se kemična energija spreminja v mehansko in toplotno. Mišica 

se utrudi. 
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3. METODE DELA 

DELOVANJE MIŠIC 
 S kazalcem se dotakni roba čeljusti pred ušesom, stisni zobe in opazuj, kaj se je dogajalo s 

trdnostjo mišic na čeljusti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S tračnim metrom si izmeri obseg pri sproščeni in stisnjeni roki. Zapiši kakšen je 

obseg roke pri sproščeni in kakšen pri stisnjeni roki. 

 

VPLIV TEMPERATURE NA DELOVANJE MIŠIC 

 Štej kolikokrat lahko stisneš pest v 20 sekundah. Roko iztegni pred seboj in jo vsakič 

močno stisnili v pest. 

 Potopi roko v posodo z mrzlo vodo. V njo dodaj led. Roko pustili v vodi 2 minuti. 

 Roko daj iz posode in takoj štej kolikokrat jo lahko stisneš v prvih 20 sekundah. 

 V tabelo vpiši rezultate prve in druge serije. 

 

VPLIV UTRUJENOSTI NA DELOVANJE MIŠIC 

 Preštej kolikokrat lahko s palcem in kazalcem stisneš in sprostiš ščipalko za perilo v 

20 sekundah. Ostali prsti so morali biti iztegnjeni.  

 Stiskanje ponovi devetkrat. Rezultate vpiši v tabelo. 

 Počivaj eno minuto in nato ponovi stiskanje (devetkrat).  

 Rezultate vpiši v tabelo in jih primerjaj. 

 

POSKUS ŠTEVILO STISKOV V 20 SEKUNDAH 
PRVA SERIJA DRUGA SERIJA 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

 

PREPOZNAVANJE TKIV 
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 PREČNO PROGASTA MIŠICA 

 nariši trajni preparat prečno progaste mišice, 

 preparat nariši pri vseh velikostih (40x, 100x in 400x) 

 SRČNA MIŠICA 

 nariši trajni preparat srčne mišice, 

 preparat nariši pri vseh velikostih (40x, 100x in 400x) 
       skeletna mišica pod mikroskopom   srčna mišica pod mikroskopom 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL 

 štoparica, posoda z mrzlo vodo, 
 ščipalka, papirnat trak, 
 preparat mišic,  
 ravnilo, svinčnik,  

 

5. REZULTATI  

 pri vsaki nalogi opiši dobljene rezultate, 
 nariši skice, tabele 

 

HIPOTEZE 
H1: Ob stisku zob se bo mišica izbočila. 
H2: Obseg nadlahti se bo ob stisku roke povečal. 
H3: Število ponovitev pesti bo po hladni kopeli manjše. 
H4: Rezultati stiskanja ščipalke se bodo z utrujenostjo mišic slabšali. 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

DELOVANJE MIŠIC 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se bo ob stisku zob mišica izbočila. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se bo obseg nadlahti ob stisnjeni roki povečal. 

VPLIV TEMPERATURE NA DELOVANJE MIŠIC 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo število ponovitev stiska pesti po hladni kopeli 

zmanjšala. 
VPLIV UTRUJENOSTI NA DELOVANJE MIŠIC 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se bodo rezultati ob večji utrujenosti mišic slabšali.  
 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


