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Učna tema: ŽIVČEVJE 

I. Razlaga  
V učbeniku na strani 72 in 73 
zvezek, po potrebi k posamezni točki pripiši dodatno razlago.

        Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslov
        gordana.farazin@sola.velike

 

ZGRADBA IN DELOVANJE ŽIVČEVJA

1. Živčevje skupaj s hormonskimi žlezami skrbi 

delovanje, usklajenost in organiziranost vseh organskih 

sisitemov. 

 

2.  Živčevje sprejema in prevaja dražljaje.

 
3. Osnovna enota živčevja je 

 
4. ZGRADBA ŽIVČNE CELICE

V zvezek nariši in označi dele živčne celice 

učb. na str.72.)

5. LASTNOST ŽIVČNIH CELIC:

 - vzdražnost 

 - prevodnost (ŽIVČNI IMPULZ)

 

 

 

V učbeniku na strani 72 in 73  si natančno preberi snov ter prepiši spodnji zapis v 
zvezek, po potrebi k posamezni točki pripiši dodatno razlago. 

pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslov
gordana.farazin@sola.velike-lasce.si  

ZGRADBA IN DELOVANJE ŽIVČEVJA
 

Živčevje skupaj s hormonskimi žlezami skrbi za pravilno 

delovanje, usklajenost in organiziranost vseh organskih 

Živčevje sprejema in prevaja dražljaje. 

Osnovna enota živčevja je ŽIVČNA CELICA ali NEVRON.

ZGRADBA ŽIVČNE CELICE 

V zvezek nariši in označi dele živčne celice (pomagaj si s 

učb. na str.72.) 

 

LASTNOST ŽIVČNIH CELIC: 

 

prevodnost (ŽIVČNI IMPULZ) 

si natančno preberi snov ter prepiši spodnji zapis v 

pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vprašanje na spletni naslov 

ZGRADBA IN DELOVANJE ŽIVČEVJA 

za pravilno 

delovanje, usklajenost in organiziranost vseh organskih 

ŽIVČNA CELICA ali NEVRON. 

(pomagaj si s sliko v 

 

mailto:gordana.farazin@sola.velike-lasce.si


6.  SINAPSE so povezave med 

dendriti druge živčne celice

 MOTORIČNE PLOŠČICE

celico prečno

SINAPSE

7. DELITEV ŽIVČEVJA: 

- OSREDNJE/CENTRALNO ŽIVČEVJE

- OBKRAJNO/ PERIFERNO ŽIVČEVJE

- SAMODEJNO/AVTONOMNO ŽIVČEVJE 

 
 

so povezave med živčnimi končiči ene živčne celice 

druge živčne celice. 

MOTORIČNE PLOŠČICE so povezave med živčnimi končiči in 

prečno-progaste mišice. 

 
SINAPSE                                                  MOTORIČNA PLOŠČICA

 

DELITEV ŽIVČEVJA:  

OSREDNJE/CENTRALNO ŽIVČEVJE  

OBKRAJNO/ PERIFERNO ŽIVČEVJE 

SAMODEJNO/AVTONOMNO ŽIVČEVJE  

 

ene živčne celice in 

so povezave med živčnimi končiči in 

 
MOTORIČNA PLOŠČICA 




