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УВОД
Живиш унутар најчудесније и најсло-
женије ствари на свету – у људском 
телу. Шта год да радиш, твоје тело 
непрестано ради како би те одржало у 
животу. 

Ћелије
Ћелије су најситнији делови од 
којих су изграђена сва жива бића. 
Просечно људско тело има око 
тридесет БИЛИОНА ћелија – или 
30 000 000 000 000! 
У људском телу 
постоји најмање 
двеста различитих 
врста ћелија. 

Телесна ткива
Телесна ткива као 
што су мишићи, кост 
и кожа јесу материјал 
од којег је изграђено 
тело. Она телу дају 
облик и грађу. 

КостМишић

Кожа

Ћелије 
коже

Мишићне 
ћелије

Црвено 
крвно зрнце

Нервна ћелија

Делови тела
Тело је састављено од хиљада 
важних делова и сваки има 
свој задатак – од очних капака 
и ноктију до мозга и плућа. 
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Имаш људско тело и 
виђаш га и користиш 
свакодневно. Међутим, да 
га боље упознаш и разу-
меш, мораш да завириш у 
њега. Стога окрећи стра-
нице, подижи преклопе, 
врти точкиће и гледај кроз 
прозорчиће да сазнаш све 
о свим деловима свог тела 
и шта раде… управо сада! 

Органи
Органи су делови тела који 
обављају одређен задатак у 
телу. На пример, преко плућа 
дишемо. Органи се углавном 
налазе у глави и трупу. 

Нервни 
систем

Пробавни 
систем

Телесни сис теми
Органи и ткива често раде 
заједно у групама које се зову 
системи. Сваки систем заду-
жен је за одређен задатак 
који те одржава у животу. На 
пример, преко система органа 
за варење, или пробавног 
система, храниш тело, а 
нервни систем шаље разне 
сигнале по целом телу. 

Мозак

Око

Плућа

Јетра

Бешика
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КОСТУР И КОСТИ
Куцни се по глави или стисни руку и осетићеш тамо 
нешто врло тврдо! То је кост – чврст, тежак и супер јак 
материјал од којег се састоји људски костур. 

Чему с лу ж и кос т ур
Костур је оквир који ти држи тело усправно. 
Неке твоје кости, као на пример лобања и 
ребра, служе и као заштита. Њима су окру-
жени меки и осетљиви делови тела као што 
су мозак или срце. 

М литаво тело
Да немаш костур, твоје тело не би имало 
никакав облик. Изгледало би заправо као 
хрпа дрхтуравог желеа на поду. 

Два дела кос т ура
Људски костур може 
да се подели на 
два дела. Горњи 
део костура 
назива се осо-
вински костур и 
чине га лоба-
ња, кичма и 
грудни кош. 
Доњи део 
је костур 
удова, и чине га 
руке, ноге и 
карлица, где су 
ноге прикачене 
за горњи део 
костура. 

Уну т рашњос т кос т и
Код старих костура кости су сасуше-
не и мртве. Али у твом телу кости су 
живе и кроз њих тече крв. Подигни 
преклоп да видиш како кост изгледа 
изнутра. 

Мозак

Ребра
Срце

Лобања

Ово је бутна кост. 

Покосница, 
опна која 
обавија кост

Осовински 
костур чине 
лобања, ребра, 
грудна кост и 
кичмени 
пршљенови.

Костур удова 
чине руке, 
лопатица, кључна 
кост, карлица и 
ноге.
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Лобања

Вилична кост

Кичмени 
пршљенови

Кључна кост

Лопатица

Ребра

Рамена кост

Карлица

Кости ручних 
прстију

Чашица (колено)

Грудна кост

Жбица
Лакатна 
кост

Бутна 
кост

Голењача

Лисна кост

Кости ножних 
прстију

Лобања се састоји од дваде-
сет две кости и чврст је 
омотач мозга. 

Вилична кост је 
покретљива да можеш 
да дишеш, једеш и 
говориш.

Закривљена ребра 
штите органе као 
што су срце и 
плућа и имају 
улогу и у дисању.

Кичма је сави-
тљива и састо-
ји се од низа 
кошчица које 
се зову пршље-
нови.

Карлица пружа 
потпору органима 
који се налазе у 
доњем делу трупа 
(у стомаку).

У рукама и ногама 
налази се више од 
половине костију 
из целог тела.

Једно стопало је 
састављено од чак 
двадесет шест 
костију.
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