
Dragi učenci! 

Počitnice so se končale. Upam, da ste se odpočili in si nabrali dovolj moči, da bomo skupaj 

kos novim izzivom, ki nas čakajo do konca šolskega leta. 

 

Ker se zaključek šolskega leta približuje z veliko hitrostjo, bo v tem mesecu potrebno oceniti 

vaše znanje – pri naravoslovju, v četrtek, 21. 5. 2020. Ocenjevanje bo ustno in bo potekalo 

preko aplikacije ZOOM. O času in povezavi (linku) video konference boste pravočasno 

obveščeni po elektronski pošti. Več informacij o ocenjevanju znanja boste dobili prihodnji 

teden. 

 

Pripravila sem nekaj novih vprašanja. Odgovorite nanje in se tako pripravite na ocenjevanje 

znanja. Odgovori naj bodo izčrpni, opisujte, kjer je mogoče… ( ne odgovarjaj le z besedo ali 

dvema!) 

 

Pokličite, pišite mi, če naletite na težave, dileme… Skupaj jih bomo lažje in hitreje rešili. 

 

Veliko uspeha pri delu in bodite dobro. Lep pozdrav, učiteljica Jerneja 

 

ORGANIZMI NADZORUJEJO SVOJA TELESA 

 
Učbenik strani 94 in 95. Večkrat preberi. 

Napiši naslov Organizmi nadzorujejo svoja telesa 

 

Prepiši v zvezek: 

1. Nadzorni sistem sporoča ukaze celicam s HORMONI in preko ŽIVČEVJA. 

2. HORMONALNI SISTEM: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBPq797l3Ws 

 

3. Hormoni so sporočevalci, ki jih izdelujejo hormonalne žleze. Glej učbenik stran 94 (slika). 

4. Hormoni po telesu potujejo s krvjo in usklajujejo delovanje celic. 

5. Hormonalni sistem je glede na živčevje počasen. 

6. ŽIVČEVJE je nadzorni sistem, ki omogoča hitre odzive organizma. 

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1319/index1.html 

 

7. Živčevje je sestavljeno iz živcev, ki se združujejo v živčna središča. 

8. Osrednje živčevje sestavljajo možgani in hrbtenjača. 

(poglej si velikost možganov pri različnih vretenčarjih – učbenik stran 95!) 

9. Delovanje živčnih središč je lahko zavedno ( se jih zavedamo) ali pa se jih ne zavedamo. 

 

 

PONOVI IN RAZMISLI 

 
Učbenik stran 95 – Ponovi in razmisli. 
Odgovore napiši v zvezek. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBPq797l3Ws
https://eucbeniki.sio.si/nit4/1319/index1.html


 

PREVERI ZNANJE – priprava na ustno ocenjevanje 

 
Ustno odgovarjaj na vprašanja, ki si jih dobil 14. 4. 2020. 

 

Dodajam še nekaj vprašanj. Odgovore teh napiši. 

 

1. Kakšno nalogo opravljajo dihala? 

2. Organi za dihanje pri kopenskih, vodnih organizmih, žuželkah. 

3. Katere naloge opravljajo izločala? 

4. Kateri organi sestavljajo izločala človeka? 

5. Kaj sestavlja nadzorni sistem organizmov? 

6. Kaj so hormoni in kdo jih prenaša po telesu? 

7. Živčni sistem: sestava, naloge, delovanje. 

 

 


