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I. RAZLAGA SNOVI 
V učbeniku na strani 78 in 79  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  
 

HORMONI URAVNAVAJO DELOVANJE TELESA 
 

 HORMONSKE ŽLEZE-ŽLEZE Z NOTRANJIM IZLOČANJEM tvorijo hormone in skupaj z 
živčevjem omogočajo usklajeno delovanje organov. 

 HORMONI so molekule, ki prenašajo sporočila po telesu in potujejo po krvi do vseh 
celic telesa, a vplivajo le na celice z ustreznimi membranskimi receptorji. 

 Hormoni uravnavajo rast in obnavljanje telesa, uravnavajo nivo sladkorja v krvi, 
raven mineralov v telesu, odziv na nevarnost in stres, delovanje spolnih organov… 

 
 

HIPOFIZA-MOŽGANSKI PODVESEK 
 S svojimi hormoni nadzira vse preostale hormonske žleze. 

 Izloča rastni hormon in hormone, ki sodelujejo pri nastajanju jajčec in semenčic ter 

hormone, ki uravnava nastajanje mleka v mlečnih žlezah.  

++++++ GIGANTIZEM 

-------- PRITLIKAVOST  
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ŠČITNICA 

 Z dvema kriloma objema grlo. 

 Izloča hormon TIROKSIN.  

 Uravnava rast in razvoj, pospešuje razgradnjo hrane in povečuje količino kemijske 

energije in dvig telesne temperature.  

 Pravilno deluje le ob zadostni količini joda, ki ga dobimo s hrano.  

  

 
 

OBŠČITNICA 
 Ob ščitnici so prirasle 4 obščitnične žleze. 

 Izločajo hormon za uravnavanje količine kalcija in fosforja v krvi.  

 

 
 

PRIŽELJC 
 Leži v prsnem košu za zgornjim delom prsnice. 

 S puberteto se močno zmanjša. 

 Deluje v tesni povezavi z imunskim sistemom.  

 
 
 
 
 
 



 
NADLEDVIČNI ŽLEZI 

 Sta majhni žlezi nad ledvicami. 

 V sredici tvorita hormon ADRENALIN, ki ob naporu ali stresu pomaga oskrbeti 

mišice s hrano in kisikom. 

 V skorji nastaja hormon ALDOSTERON, ki uravnava raven mineralov v telesu in 

KORTIZOL, ki vpliva na presnovo in zagotavlja normalno rast in obnovo tkiv.  

 

 
 

                  TREBUŠNA SLINAVKA 
 Je žleza z notranjim in zunanjim izločanjem. 
 Z notranjim izločanjem se izločata hormona INZULIN in GLUKAGON, ki uravnavata 

nivo glukoze v krvi. 
 -------- inzulina                SLADKORNA BOLEZEN  

 

 
 

                    JAJČNIKI 
 Tvorijo ženske spolne hormone ESTROGEN in PROGESTERON, ki uravnavajo zorenje 

jajčeca v menstrualnem ciklusu. 
 Estrogen med puberteto vpliva na razvoj sekundarnih spolnih znakov.  

 
 
 
 
 
 
 



                 MODA 
 Tvorijo hormon TESTOSTERON, ki v času pubertete vpliva na spolno dozorevanje in 

zorenje semenčic.  

 
II. DOMAČA NALOGA

Reši naloge v  delovnem zvezku na strani 59. Pregledali jih bomo jutri, ko je na 
urniku videokonferenca.
Pripravi si tudi vprašanja o snovi, ki ti ni razumljiva. 
snov, ki smo jo obravnavali po 16. 3. 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorijo hormon TESTOSTERON, ki v času pubertete vpliva na spolno dozorevanje in 

 
 

DOMAČA NALOGA 

naloge v  delovnem zvezku na strani 59. Pregledali jih bomo jutri, ko je na 
urniku videokonferenca. 
Pripravi si tudi vprašanja o snovi, ki ti ni razumljiva. Jutri bomo namreč utrjevali 
snov, ki smo jo obravnavali po 16. 3. 2020 
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