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Živčni sistem 

je sistem za hitro prenašanje električnih (živčnih) sporočil do tarčnih celic.  

 

Živčne celice (nevroni) prenašajo sporočila na daljše razdalje.  

 

Sporočilo potuje po živčnem vlaknu do živčnih končičev, iz katerih se sprostijo živčni 

prenašalci (nevrotransmiterji), ki delujejo na tarčne celice.  
 

Funkcije živčnega sistema: 

 sprejemanje čutnih signalov 

 integracija 

 motorični ali drugačen odgovor na sprejet signal 

 

 DRAŽLJAJ je sprememba stanja v zunanjem in notranjem okolju, za organizem pomeni 

neko sporočilo. 

 VZBURJENJE je fiziološka reakcija v kateri se preoblikuje sporočilo v kemijsko ali 

električno 

 

ODGOVOR NA DRAŽLAJ je ustrezna reakcija na nek dražljaj in je sestavljen iz štirih delov: 
 

ŽIVČNE CELICE 

 

 

 

 

 

 

Naloge živčnega sistema: 

• Uravnavanje delovanja vseh notranjih organov 

• Vzdrževanje stabilnega notranjega okolja 

• Odzivanje na spremembe v okolju 

• Sedež višjih živčnih dejavnosti: zavest, čustvovanje, spomin, mišljenje  

 

Delitev živčevja glede na delovanje: 

1. SOMATSKO ŽIVČEVJE 

 omogoča odgovor na zunanje dražljaje 

 oživčuje prečno - progaste mišice 

 delovanje kontrolirajo možgani, zato se ga zavedamo 
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2. AVTONOMNO (VEGETATIVNO) ŽIVČEVJE 

 omogoča odgovor na sporočila iz notranjih organov 

 reagira preko gladkih mišic in žlez 

 središča so v hrbtenjači in možganskem delu, zato se delovanja ne zavedamo 

 

 

 

 

 

 

 

Delitev živčnega sistema glede na lego: 

                                                         

 

 

 

 

 

 

PARASIMPATIK 

- Upočasnjen srčni utrip 
- Počasno in globoko dihanje 
- Vzpodbuja delovanje organov 
- Ne potiš se 
- Varčujemo z energijo. 

 

SIMPATIK 

- Pospešen srčni utrip 
- Hitrejše dihanje 
- Vzpodbuja delovanje organov 
- Potenje 
- Trošimo več energije. 

 

CENTRALNI ŽIVČNI SISTEM 

PERIFERNI ŽIVČNI SISTEM 
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OSREDNJI (CENTRALNI) ŽIVČNI SISTEM: 

1. Sestava: možgani, podaljšana hrbtenjača, mali možgani, hrbtenjača 

 

 

 

 

Ženski spolni organi 
 

Vloga ženskega spolovila je predvsem nastanek in razvoj jajčec in spolnih hormonov. Med 

spolnim odnosom omogoča sprejem penisa in s tem vnos semena v nožnico. Če jajčece ni bilo 

oplojeno se sproži mesečna čišča (menstruacija), v kolikor pa je bilo jajčece oplojeno se le to 

ugnezdi in začne se razvoj plodu. Po približno 280 dneh se začne porod, ki se konča z 

rojstvom otroka. V tem času hormoni pripravijo mlečne žleze v dojkah, da zagotovijo hrano 

(mleko) za dojenčka. 

 

 
 

 

 

Jajčnika sta velika kot oreh in ležita v spodnjem delu trebušne votline. V jajčniku je množica 

foliklov v katerih dozorevajo jajčeca. V plodnem času, ki je med puberteto in menopavzo, se 

sprosti najpogosteje na vsakih 28 dni, ponavadi eno, jačece, kar pomeni 400 – 500 jajčec. 

Reflek
sni lok

1. Udarec po kolenu vzdraži čutilne receptorje, tako da 
nastane živčni signal. 

2. Signal potuje po čutilnem živcu v hrbtenjačo. 

3. V hrbtenjači se signal prenese iz čutilnega živca v gibalni 
živec. 

4. Gibalni živec pošlje signal nazaj v stegensko mišico. 

5. Mišica se skrči, tako da golen trzne navzgor. 

Pri poteku celotnega refleksa možgani ne sodelujejo. 
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Sproščanje jajčeca imenujemo ovulacija. Jajčece, ki ga obdaja množica celic spremljevalk 

ulovi jajcevod in po njem jajčece približno 12 ur potuje proti maternici. Le v tem času je 

možna tudi oploditev, zato je poznavanje dneva ovulacije za vsako žensko zelo pomemben 

podatek. 

 

Maternica je hruškast, kot pest velik organ. Na notranji strani je endometrij, v katerega se 

zasidra oplojeno jajčece. Maternico z nožnico povezuje maternični vrat. Nožnica je elastična 

cev in je namenjena sprejemu penisa med spolnim odnosom in je porodni kanal, skozi 

katerega mora novorojenček ob porodu. 

 

Zunanja spolovila zapirajo vhod v nožnico. Sestavljajo jih velike in male sramne ustne. Med 

spolnim odnosom z žleznimi izločki olajšajo vdor prnisa v nožnico. Med malima sramnima 

ustnama je ščegetavček, ki je pomemben pri vzburjenju. Med vhodom v nožnico in 

ščegetavčkom je še izvodilo sečnika, skozi katerega se izliva iz sečnega mehurja urin. 

 

Ovarijski in menstrualni cikel 
 

Menstrualni cikel urejujejo ženski spolni hormoni, ki nastajajo v jajčnikih. V prvi fazi jajčnik 

izloča v kri hormon estrogen, v drugi fazi pa hormona estrogen in progesteron. Nadzor nad 

ciklom pa ima hipotalamus ( del možgan) in žleza hipofiza. 

 

Menstrualni cikel je dolg med 15 in 31 dnevi, najpogosteje 28 dni. Štetje začnemo s pojavom 

menstrualne krvi, ki preteče iz nožnice Kri priteče zaradi odstopa maternične sluznice od 

maternične stene. Krvavitev običajno traja do pet dni in jo lahko spremljajo močni in boleči 

krči. Pod vplivom hormonov se začne maternična sluznica ponovno debeliti in pripravljati na 

sprejem oplojene jajčne celice. V tem času v jajčniku dozori jajčna celica in se v procesu, ki 

se imenuje ovulacija sprosti v jajcevod. V tem trenutku je možna oploditev s spermatozoidom, 

ki se mora z jajčno celico srečati v jajcevodu. Oplojena jajčna celica se nato lahko ugnezdi v 

pripravljeno sluznico in začne se nosečnost. Če pa ne pride do oploditve, se neoplojena jajčna 

celica skupaj s sluznico in krvjo izloči dva tedna po ovulacji. 

 

Spolni odnos 
 

Ljudje v razmnoževanju niso vezani na določen letni čas, temveč to sposobnost vse leto. 

Spolni odnos se začne z vzburjenjem partnerjev. Pri moških kri zalije spužvasto tkivo v 

notranjosti penisa, kar povzroči erekcijo. Ženske se odzovejo z ovlažitvijo območja, ki obdaja 

nožnico in ščegetavček otrdi. Potem, ko moški vstavi penis v nožnico, ritmično premikanje 

medenice vzdraži čutnice v spolovilih. Semenčice iz obmodka in izločki žlez se združijo v 

seme, ki se izlije v nožnico. 

 

Oploditev 
 

Oploditev, zlitje jajčeca in spermatozoida, se praviloma dogodi v prvi tretjini jajcevoda. Tja 

spermiji priplavajo s pomočjo bičkov kakšne pol ure po izlivu. Čeprav je dirko začelo na 

milijone spermijev jih do jajčeca uspe priplavati le nekaj stotim in le en med njimi jajčece tudi 

oplodi. Jajčece namreč v trenutku, ko prodre prvi spermij s svojo glavo skozi celično mrenico, 

spremeni kemijsko zgradbo mrenice in s tem prepreči vdor drugim spermijem vanj. Sledi zlitje 

celičnih jeder in prva celična delitev. Delitve si sedaj sledijo in nastane skupek celic, ki mu 

pravimo morula. Morula zapusti jajcevod in nastane blastocista. 
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vir: http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_11.html. 

 

Maternična sluznica se je med tem odebelila in vanjo se vgnezdi zarodek. Zarodek je obdan z 

ovojnicami v katerih je tekočina. Zarodek ima popkovino s katero je povezan z materjo. 

Mesto povezave imenujemo posteljicaa in skozi njo, dobiva od matere hranila in kisik, oddaja 

pa ogljikov dioksid in druge odpadne molekule, ki nastajajo pri presnovi. 

 

 
vir: http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_15.html. 

 

Sama nosečnost traja praviloma 9 mesecev. V tem času poteče 40 do 44 celičnih delite, 

rezultat katerih so trilioni celic, diferenciranih in specializiranih v tkiva in organe. Po prvem 

mesecu je zarodek dolg okoli pol centimetra, v drugem mestu se začnejo razvijati organi in 

okončiner, v sedmem tednu pa ga začnemo imenovati plod. V osmem mescu se aktivira 

razvoj spolovil. V drugem trimesečju se razvijejo koščeni deli ogrodja in mati začne čuti 

premikanje plodu. V zadnjem trimesečju plod pospešeno raste, krvožilje in dihala se 

pripravita na dihanje zraka. V zadnjem mesecu materina protitelesa preidejo v plod in ga 

zaščitijo pred morebitnimi okužbami. 

 

Porod 
 

Porod sproži delovanje hormonov. Začne se s krčenjem mišic – popadki in maternični vrat se 

sprosti in dovoli prehod plodu na prosto. Tekočina, v kateri je plaval plod, izteče in s tem 

namaže nožnico ter olajša prehod plodu skozi nožnico. Po porodu novorojenčku prerežejo  

popkovino. Popek pa ostane za spomin na povezavo z materjo. Porodu novorojenčka sledi še 

porod posteljice. 

http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_11.html
http://www.biosci.uga.edu/almanac/bio_103/notes/apr_15.html
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Med nosečnostjo se povečajo tudi prsi, ki se pripravijo na izločanje mleka, ki je dojenčku prva 

in najbolj naravna hrana. 

 

Osebni vidik spolnosti 
 

Spolno prenosljive bolezni 
 

Spolno prenosljive bolezni je mogoče razdeliti v tri osnovne skupine. V prvi skupini so 

bolezni, ki povzročijo vnetja spolovil. Med najbolj znanimi sta gonoreja in klamidija. V drugi 

skupini so bolezni, ki povzročajo razjede na zunanjih spolovilih. Najpogostejši je genitalni 

herpes, ne prav redek pa je tudi sifilis, ki če je nezdravljen lahko povzroči tudi smrt. V zadnji 

skupini pa so bolezni, ki se sicer prenašajo s spolnimi odnosi, prizadenejo pa druge organske 

sisteme. takšna sta hepatitis, ki prizadene jetra in AIDS, ki je virusna infekcija obrambnega 

sistema. Če le ta odpove, lahko drugi zajedalci neovirano zajedajo človeka. Za sedaj je AIDS 

neozdravljiva bolezen. 

 

Kontracepcija 

 
Kontracepcija pomeni preprečitev ali prekinitev nosečnosti. Odločitev za imeti otroka je zelo  

odgovorno dejanje in ga ne gre prepuščati slučaju. 

Več o kontracepciji si poglej na ustreznih domačih straneh. 
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Vprašanja: 

CELICA 

1. Razlika med rastlinsko in živalsko celico:  

- 

- 

- 

       2. Vloga mitohondrija in jedra v celici. 

DIHALA 

1. Dihalna pot 

2. Vdih, izdih 

3. Primerjava celično – pljučno dihanje 

GIBALA 

1. Kosti roke, noge, trupa 

2. Naloge gibal: 

3. Povezav med kostmi 

4. Vrste mišic 

PREBAVILA 

1. Naloge 

2. Prebavna pot 

3. Prebavne žleze 

ŽIVČNI SISTEM: 

1. Naloge 

2. Živčna celica zgradba 

3. Pot refleksa 

4. Zgradba živčnega sistema 

KOŽA 

1. Naloge 

2. Zgradba 

HORMONSKI SISTEM 

1. Nadledvična žleza, ščitnica, jajčniki, moda – katere hormone izločajo, njihova vloga 

ČUTILA 

1. Zgradba oko 

2. Zgradba uho 

3. Jezik – čutilo za okus 
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IZLOČALA: 

1. Naloge 

2. Zgradba 

SPOLOVILA 

1. Zgradba 

2. Primarni, sekundarni spolni znaki 

KRVOŽILJE 

1. Kri 

2. Žile 

3. Zgradba srca 
 

 

 

 

 

 


