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I. Razlaga  
V učbeniku na strani 73 in 74  si natančno preberi snov ter prepiši spodnji zapis v 
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-lasce.si  

 

OSREDNJE ŽIVČEVJE 

 
 
 

1. VELIKI MOŽGANI   
 Ležijo v lobanjski votlini. (1300g, 30 milijard celic) 

 Zavarovani so s tremi ovojnicami, možgansko tekočino in lobanjskimi kostmi. 

 So iz dveh polobel.  

 Površina je močno nagubana, zunanjo plast imenujemo sivina (telesa ŽC), notranjo 

plast pa belina (vlakna ŽC). 

 So središče naše zavesti. 

 Sprejemajo in zaznavajo dražljaje iz okolja, jih primerjajo, povezujejo in analizirajo. 

 Leva polobla nadzira delovanje desnega dela telesa (RAZUMSKO-GIBALNE 

DEJAVNOSTI), desna polobla pa nadzira levi del telesa (UMETNIŠKO-ZAZNAVNE 

DEJAVNOSTI). 
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2.  MALI MOŽGANI  
 Usklajujejo delovanje mišic, ki so odvisne od naše volje. 

 Sodelujejo pri orientaciji v prostoru. 

 

 
 

 
3. MOŽGANSKO DEBLO  

 Je razširjeni del hrbtenjače, leži v zatilnem delu v vratnih vretencih. 

 Je križišče živčnih vlaken. 

 Prenaša sporočila do malih in velikih možganov. 

 Nadzoruje življenjsko pomembne funkcije (dihanje, kašljanja, bitje srca…). 

 Spodnji del se nadaljuje v PODALJŠANO HRBTENJAČO. 

 

 

 

 

 



4. HRBTENJAČA
 Leži v hrbtenjačni cevi in poteka od zatilne rupe do drugega 

 Dolga je 40-50 cm, debela kot prst.

 Zaščitene je s kostmi, tremi ovojnicami in tekočino.

 Znotraj je sivina, zunaj je belina.

 Iz nje izhaja 31 parov živcev.

 Uravnava refleksne gibe in prevaja sporočila možganom.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRBTENJAČA  
Leži v hrbtenjačni cevi in poteka od zatilne rupe do drugega ledvenega vretenca.

50 cm, debela kot prst. 

Zaščitene je s kostmi, tremi ovojnicami in tekočino. 

Znotraj je sivina, zunaj je belina. 

Iz nje izhaja 31 parov živcev. 

Uravnava refleksne gibe in prevaja sporočila možganom. 

 

 

ledvenega vretenca. 




