
Navodila za delo, 23.3.2020 

Prejšnjo uro si podrobno preučil/a osrednje 

živčevje (MOŽGANI, HRBTENJAČA). 

Danes nadaljuješ na OBKRAJNO ALI 

PERIFERNO ŽIVČEVJE. 

Pošiljam ti celotno vsebino, ki si jo ponovno 

pogledaš in preveriš, če ti kaj manjka. 

V današnji uri boš spoznal/a razlike med 

somatskim in avtonomnim živčevjem ter med 

simpatičnem in parasimpatičnem. 



Tvoja naloga je, da si napišeš učno snov v 

zvezek in nadaljuješ z vajami v Zvezku 

za aktivno učenje na strani 81-88. 

V tem linku si poglej rešitve: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=d

ownloadMaterial&id=10921&file=1 

Poglej si tudi vsebino in zanimive 

posnetke na irokusplus: 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-

bio8/#0 
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Tu je pa hrupno, si mislim in vstopim.  Šibka 

svetloba, bleščanje reflektorjev, dim… skoraj nič 

ne vidim. Ozrem se okrog in jo zagledam. 

Srce mi začne razbijati, na čelu se mi nabirajo 

kapljice, kolena postanejo šibka, ne morem 
naprej. 

Tedaj me zagleda, ona in me pokliče. Počasi se 

umirjam in ves svet je samo moj.  

 

 

 
                                                                                      



prenaša dražljaje in jih 
predeluje  





• Je sistem organov, ki prenaša dražljaje in jih 

predeluje.  

 Te dražljaje sprejema iz okolja in notranjosti telesa.  

 V posebnih središčih dražljaje predela in jih pošlje 

mišicam in drugim organom. 

  V organizmu usklajuje delovanje čutil in organov. 

 

• Če živčevja ne bi bilo ne bi mogli misliti, dihati, ne 

bi čutili bolečine, se ne bi mogli premikati – bili bi 

hromi. 

Nazaj na 

vsebino 



• Osnovna delovna 
enota živčevja je 
živčna celica ali 
nevron.  

• Telo živčne celice 
ima vlaknaste 
izrastke: dendrite  

    in nevrit, 

    ki se končuje z 
živčnimi končiči. 

Nazaj na 

vsebino 



 

Dendriti 

 so drevesasto razvejani.  

 Po njih živčna celica sprejema 
sporočila. Telo živčne celice vsako 

sporočilo obdela in po nevritu 
pošilja ukaze. 

 

 

 

Nevrit ali akson 

vsaka živčna celica ima samo en 
nevrit, ki je običajno daljši. Ovit je v 
belo ovojnico. Na koncu se razveja 
v živčne končiče, po katerih potuje 

dražljaj na drugo živčno celico. 
Mesto, na katerem prehaja dražljaj 
na drugo celico se imenuje sinapsa. 

 Nazaj na 

vsebino 



• Živčne celice so zbrane v večje skupine. To so 

zbirališča sporočil. Imenujemo jih osrednje ali 

centralno živčevje.  

• Izrastki živčnih celic pa prevajajo sporočila in ukaze 

po vsem telesu. Združeni so v snope, ki jih 

imenujemo živci. To omrežje živcev je obkrajno ali 

periferno živčevje.  

Nazaj na 

vsebino 



sestavljajo ga:  

   možgani,  

     hrbtenjača  

      in  

       živčni vozli. 

Nazaj na 

vsebino 



So velika skupina živčnih celic, ki se nahajajo v 

lobanji. 

Delimo jih na:  

velike možgane,  

 

male možgane  

in  

možgansko deblo. 

 

Nazaj na 

vsebino 



Veliki možgani so najobsežnejši del 

osrednjega živčevja, saj zapolnjujejo skoraj 

vso lobanjo.  

veliki možgani 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Veliki možgani so na površini sive barve, v notranjosti pa 

bele. 
• Sivino sestavljajo telesa 

živčnih celic. Sivina je debela 
okoli 3mm, zato jo imenujemo tudi 

možganska skorja. 
Možganska skorja je zelo 
nagubana, ker ima izredno veliko 
število celic. Od delovanja 
možganske skorje velikih 
možganov je odvisna naša zavest, 
volja in mišljenje  

• Notranjost velikih možganov je 
bele barve zato jo imenujemo 

belina. Belino sestavljajo 
izrastki živčnih celic ali 
aksoni.  

sivina belina Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Veliki možgani so razdeljeni 

na dve polovici - levo in 

desno. Desna polovica 

nadzira levi del telesa, leva 

polovica pa desnega. Obe 

polovici sta enako 

pomembni, uveljavljata pa 

se pri različnih dejavnostih. 

Na primer: pišemo z desno 

roko, ker je leva polovica 

možganov bolj izražena za 

to spretnost.  

 

 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 
Nazaj na 

vsebino 



Možgani obdelujejo različna sporočila.  Za  

posamezno vrsto sporočil so zadolžene večje 

skupine celic, ki jih imenujemo možganska 

središča ali centri. Imamo več možganskih središč.  

 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Mali možgani ležijo v zatilnem delu lobanje. 

Pomembni so za usklajevanje gibov in za ravnotežje. 

Usklajujejo številna sporočila iz mišic in čutil 

in jih pošiljajo velikim možganom.  

Mali možgani 

Mali možgani urejajo predvsem 

gibe, ki so potrebni, da je telo v 

ravnotežju. Do njih prihajajo 

sporočila predvsem iz notranjega 

ušesa, pa tudi iz očesa. Od tod 

gredo naročila, katere mišice naj 

se skladno krčijo, da je telo v 

pravi legi. Seveda so ti gibi 

zamotani refleksni gibi. 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Možgansko deblo leži pred 

malimi možgani. Tu so centri za 

nekatere dejavnosti notranjih 

organov. Na primer: uravnava 

dihanje, bitje srca, sproži 

občutek lakote, žeje, drgetanje 

v mrazu, potenje v vročini, 

bruhanje. 

podaljšana hrbtenjača je 

spodnji del možganskega 

debla. Od tod prihaja 

pobuda za delovanje 

nekaterih notranjih 

organov. 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



• Hrbtenjača leži v hrbteničnem 

kanalu. Celice hrbtenjače 

posredujejo sporočila 

možganom, lahko pa jih same 

predelajo v ukaze, ki jih pošljejo 

mišicam in drugim organom. 

Primer takšnega delovanja 

hrbtenjače je refleks ali 

refleksni gib. Naloga 

hrbtenjače je samodejno 

uravnavanje dejavnosti. 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Osrednji del hrbtenjače 

je  sivina,ki jo sestavljajo 

telesa živčnih celic, na 

obrobju pa je belina, ki 

jo sestavljajo izrastki 

živčnih celic - aksoni 

Nazaj na 

osrednje 

živčevje 

Nazaj na 

vsebino 



Živčni vozli ali gangliji  

so manjše skupine živčnih 

celic ob hrbtenjači in v 

bližini notranjih organov. 

Delujejo v sodelovanju s 

hrbtenjačo.  

Nazaj na 

vsebino 



Obkrajno živčevje sestavljajo živci, 
po katerih se prevajajo sporočila 
med osrednjim živčevjem in 
preostalim telesom. Ti živci so 
gibalni in čutilni. 

Nekateri živci delujejo zavestno ( lahko 

jih nadziramo in ukažemo, kaj naj 

naredijo). Drugi živci pa delujejo 

podzavestno ( jih ne moremo nadzirati, 

delujejo brez naše volje).  

Nazaj na 

vsebino 



Sinapsa je mesto, kjer prehaja dražljaj iz ene živčne celice 

na drugo živčno celico. 



Glede na delovanje ločimo živčevje na: 

 

SOMATSKO ali TELESNO ŽIVČEVJE  

                                              

                                                     in  
 

AVTONOMNO ali VEGETATIVNO ŽIVČEVJE. 

 

Nazaj na 

vsebino 



SOMATSKO  

ali  

TELESNO ŽIVČEVJE 

Oživčuje skeletne mišice in 

omogoča, da se s celotne  

površine telesa zavedamo  

bolečine, zaznamo nekaj,… 

Primer delovanja somatskega 

živčevja: brcnemo žogo, hodimo, 

nesemo žlico v usta, 
telovadimo,… 

možgani dajo mišicam ukaze za  

določene gibe. 

Nazaj na 

vsebino 



AVTONOMNO ali VEGETATIVNO  ŽIVČEVJE 

• uravnava delovanje 
notranjih organov 
neodvisno od 
centralnega živčnega 
sistema in volje, brez 
zavestnega nadzora. 

• Primer delovanja 
avtonomnega 
živčevja: dihanje, bitje 
srca, delovanje 
črevesnih mišic - 
delovanje notranjih 
organov. 

Nazaj na 

vsebino 



 

Avtonomno ali vegetativno živčevje se 

deli še na: 

simpatično in parasimpatično živčevje. 

 

Simpatik pospešuje delovanje organov, 

parasimpatik pa zavira – umirja 

 

 

 
 

Klikni za sliko 

Nazaj na 

vsebino 



parasimpatik simpatik 



Simpatični živci sestavljajo 

verigo ganglijev, ki poteka zunaj, ob 

hrbtenici. 

Spodbujajo dejavnost 

notranjih organov, ko je 

človek v stiski ( strah, jeza, 

razburjenje..). 

Reakcija telesa: 

naježenje dlak, suha usta, srce hitreje 

bije, krvni tlak se zviša.. 

 

 

Nazaj na 

vsebino 



• Parasimpatični živci izhajajo iz možganov 

• Ti živci zavirajo delovanje notranjih organov, ko je 

stiska mimo. 

• Telo se počasi umirja in delovanje organov 

normalizira. 

Nazaj na 

vsebino 



SAMODEJNI ALI REFLEKSNI GIB: 
 
Mnogih gibov se ne zavedamo in tudi ne 
moremo nanje vplivati z voljo. Če se na primer 
zbodemo v prst ali dotaknemo vročega 

predmeta, 
bliskovito odmaknemo roko. Taki gibi so 

refleksni 
ali samodejni gibi. 
Naredimo jih preden se jih zavedamo. S takimi 
gibi se telo odzove na dražljaje, ki mu lahko 
škodujejo.  
 

Nazaj na 

vsebino 



PRIMER  REFLEKSNEGA GIBA 

Opis slike:  

 

Ko se zbodemo, čutilne 

živčne celice pošljejo 

sporočilo v hrbtenjačo. 

Živčni centri v hrbtenjači pa 

pošljejo sporočilo gibalni 

živčni celici v mišici, roko 

odmaknemo, preden se tega 

zavemo.  

 

Klikni za animacijo Za ponovitev animacije 

klikni  

modro puščico-nazaj 

Nazaj na 

hrbtenjačo 
Nazaj na 

vsebino 


