
NARAVOSLOVJE  IN  TEHNIKA 

Preverjanje snovi o človeškem telesu pred ustnim ocenjevanjem 

Piši v zvezek. Najprej napiši naslov: Preverjanje snovi o človeškem telesu. 

Naloge prepiši v zvezek in jih reši. 

Ob koncu tedna preverjanje pošlji učiteljici! 

 

1. Higiena. Razmisli ali so trditve resnične ali ne, nato z X označi ustrezno polje. 

 DA NE 

Pred jedjo in po uporabi stranišča si temeljito umijemo roke.   

Zobno ščetko zamenjamo približno 4 krat letno.   

Za zdrave zobe moramo jesti čim več sladke hrane.   

Zobe umivamo enkrat na dan  3 minute.   

Umazanijo izza nohtov očistimo s ščetko.   

Za zdravje poskrbimo s pravilno prehrano, počitkom in gibanjem.   

 

2. Gibala. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

 

Kdaj tvoje mišice najbolj delajo? 
 
A    Ko sedim. 
B    Ko igram igrice na računalniku. 
C    Ko tečem. 
D    Ko hodim. 
 

 

Če ne bi imeli okostja, … 
 
A   bi odleteli v zrak. 
B   bi se potopili. 
C   bi se sesedli. 
D   sploh ne bi opazili. 

 

S čim so mišice pripete na kosti? 
 
A   S ščipalkami. 
B   S priponkami. 
C   S šivi. 
D   S kitami. 
 

 

Kako se imenuje gibljivi stik dveh 
kosti? 
 
A   Tečaj. 
B   Sklep. 
C   Stik. 
D   Nima imena. 

 

Kaj od naštetega ni naloga 
okostja? 
 
A   Daje telesu obliko. 
B   Premika naše telo. 
C   Čisti kri. 
D   Ščiti notranje organe. 
 

 

Kateri del okostja varuje tvoje 
možgane? 
 
A   Medenica. 
B   Hrbtenica. 
C   Prsni koš. 
D   Lobanja. 

 



3.  Kri in srce. Dopolni začete povedi. 

Organ, ki potiska kri po žilah je _________________. 

Najmanjše žile v telesu imenujemo _________________. 

Kri se na zraku _____________  in na rani nastane _________________. 

Žile, po katerih potuje kri iz srca so _____________________. 

 

4.  Prebavila. Smiselno dopolni besedilo. 

Naše telo potrebuje za rast, delo in zdravje _________________. Kaj se dogaja s hrano, ko jo 

pojemo? V ustih jo _________________ zmeljejo in pomešajo s _________________. Po 

_________________ potuje do želodca. Iz želodca gre v _________________ črevo. Hranilne 

snovi prehajajo skozi črevesno steno v _________________. Ta jih prenese do vsake 

_________________ našega telesa. Ostanki hrane, ki jih ne prebavimo, potujejo v 

_________________ črevo. Izločimo jih skozi _________________ odprtino. 

 

5. Izločala. Tekočino s snovmi, ki jih telo ne potrebuje, izločamo:  

     (obkroži črko pred pravilnimi odgovori) 

A.   skozi kri 

B.   prek ledvic, sečevoda in mehurja z urinom 

C.   skozi pljuča 

D.   skozi kožo s potenjem 

Kaj je naloga ledvic? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Živčevje.  Odgovori na vprašanja.  

________________________________________________________________________ 

Katere snovi škodujejo našemu telesu, posebno možganom? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Kam gredo sporočila, ki jih dobivamo preko čutil? 

________________________________________________________________________ 

Po čem sporočila potujejo? 



7.  Dihanje. V zapisanem besedilu je sedem napak. Popravi jih tako, da besedilo pravilno prepišeš 

                    v zvezek. 

 

Zrak lahko vdihavamo skozi nos in tudi skozi usta. Vendar je vdihavanje skozi nos bolj zamudno. 

Ko vdihnemo, zrak potuje skozi ušesno votlino, žrelo in grlo. Iz grla vodi sapa, ki se cepi v dve 

sapnici. Sapnici vodita v debelo črevo. Pljuča so najpomembnejši del prebavil. Sestavljena so iz 

dveh pljučnih kril, desnega in levega. Vsaka sapnica se deli v cevke in cevčice. Na koncu 

najtanjših cevčic so pljučni balončki. V stenah mehurčkov  so drobne žilice, kapilare, tako da se 

skoznje lahko izmenjavata kisik in ogljikov dioksid. Ko izdihnemo, se pljuča razširijo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


