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I. RAZLAGA SNOVI 
V učbeniku na strani 88, 89
zvezek, po potrebi k posamezni točki pripiši dodatno razlago.

       Če pri učenju naletiš na težave, mi lahko pošlješ vpr
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ČUTILO ZA SLUH in RAVNOTEŽJE

1. POSLUŠAMO Z UŠESI, SLIŠIMO Z MOŽGANI.
višini, trajanju in barvi zvoka. S kombinacijo sporočil iz obeh ušes se v možganih 
zavemo smeri zvoka. 

2. ZGRADBA ČUTILA ZA SLUH IN RAVNOTEŽJE

- ZUNANJE UHO-uhelj, sluhovod, bobnič
- SREDNJE UHO-slušne 
- NOTRANJE UHO-polž, polkrožni kanali

 
3. Z miselnim vzorcem opiši pot zaznave zvoka. 

4. OKVARE SLUHA lahko nastanejo kot posledica vnetja ali zelo močnega zvoka.
Nepopravljiva škoda se lahko zgodi ob daljši izpostavljenosti zvoku nad 90 
decibelov.  
 
 
 

 

V učbeniku na strani 88, 89 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 naslo:
gordana.farazin@sola.velike-lasce.si  

ČUTILO ZA SLUH in RAVNOTEŽJE-UHO 
 

POSLUŠAMO Z UŠESI, SLIŠIMO Z MOŽGANI. Možgani prejemajo sporočilo o jakosti, 
višini, trajanju in barvi zvoka. S kombinacijo sporočil iz obeh ušes se v možganih 

 
 

UTILA ZA SLUH IN RAVNOTEŽJE-(U str. 88) 

 
uhelj, sluhovod, bobnič 

slušne koščice (kladivce, nakovalce, stremence), evstahijeva cev
polž, polkrožni kanali 

Z miselnim vzorcem opiši pot zaznave zvoka.  
 

 
lahko nastanejo kot posledica vnetja ali zelo močnega zvoka.
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5. ČUTILO ZA RAVNOTEŽJE 
- Leži v notranjem ušesu nad polžem. 
- Zaznava položaj telesa v prostoru. 
- Zgrajen je iz treh polkrožnih kanalov, vrečke in mešička.  

 
 
 

ČUTNICE Z DLAČICAMI   +   ČUTNICE V VREČKI IN MEŠIČKU 
  sprememba položaja telesa  
RAVNOTEŽNI ŽIVEC 
 
PODALJŠANA HRBTENJAČA, MALI MOŽGANI 

 
 

 
V TOREK, 19. 5. 2020 ob 10.00 bomo imeli VIDEOKONFERENCO, na kateri bomo razložili 
čutilo za vid.  
VIDEOKONFERENCA bo tudi v SREDO, 20. 5. 2020 OB 10.00, takrat bomo razložili čutilo za 
sluh in ravnotežje. 
Na videokonferenci moraš imeti zvezek s prepisanimi snovmi, učbenik in DZ. 
 
 

 




