
Dragi učenci! 

Pred vami so naloge za že 9. teden dela na daljavo. Potrudite se, še malo, pa boste šli na 

prave počitnice. 

Še naprej vestno opravljajte svoje  delo, naloge mi pošiljajte, da jih pregledam.   

Ocene bomo zaključili  v začetku junija. Pripravljajte se, tisti, ki ste med oceno boste še 

vprašani.  

Veselo na delo in lep pozdrav, učiteljica Jerneja 

 

PREBAVILA 

Učbenik strani 116 – 119. Vsaj dva krat preberi.  

Ne pozabiti prebrati zanimivosti in pogledati slike. 

Napiši naslov Prebavila 

Če imaš možnost si natisni sliko prebavil in ob njej označi, kar je zapisano pod 1. in 2. točko. 

1. Prebavno cev sestavljajo: USTNA VOTLINA, ŽRELO, POŽIRALNIK, ŽELODEC, TANKO IN DEBELO 

ČREVO. 

2. Pri prebavi sodelujejo tudi prebavne žleze: ŽLEZE SLINAVKE, JETRA in TREBUŠNA SLINAVKA. 

3. Prebavne žleze izločajo encime, ki razgrajujejo sestavine hrane v manjše molekule. 

4. Ustna votlina: 

- hrana se mehansko odela; 

- slina jo namoči, jezik premeša in okuša, zobje jo sekajo, režejo, drobijo… 

- slina z encimom amilazo razgrajuje škrob; 

- preriši zob (stran 117) in napiši dele. 

5. Po požiralniku pride grižljaj do želodca. 

Mišična stena požiralnika se krči v valovih – temu gibanju, ki se vzdržuje vzdolž prebavne cevi 

pravimo peristaltika. 

6. Želodec: 

- je razširjen del prebavne cevi, ki ga gradijo gladke mišice; 

- sluznica v notranjosti tvori prebavne sokove in klorovodikovo kislino ( uniči bakterije); 

- prebavni encim pepsin pa pospeši kemijsko razgradnjo beljakovin. 

7. Tanko črevo: 

- začetni del se imenuje DVANAJSTNIK; 



- v njem se konča kemična prebava hrane in črevesne resice vsrkajo prebavljene sestavine hrane; od 

tu potujejo po žilah ( najprej skozi jetra). 

8. Debelo črevo:  

- stena debelega črevesa posrka vitamine, minerale in vodo; 

- iz preostanka vsebine se oblikuje blato; 

- končni del je DANKA. 

9. Jetra ( stran 119 - preberi in napiši po alinejah bistvo) 

10. Trebušna slinavka  ( stran 119 - preberi in napiši po alinejah bistvo) 

 

Poglej: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2012/index.html 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2012/index.html

