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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• osvoji pojme, dejstva in zakonitosti na področju anatomije in fiziologije 

človekovega telesa; 

• razvije sposobnosti za opazovanje, merjenje in vrednotenje življenjskih procesov 

in pojavov; 

• dojame povezanost strokovnih znanj z naravoslovnimi in družboslovnimi znanji; 

• obvladuje strokovno izrazoslovje v vseh oblikah komunikacije; 

• pridobi potrebna znanja in razvije sposobnosti za teoretično analiziranje 

konkretnih strokovnih problemov; 

• pridobi potrebna znanja in razvije sposobnosti za načrtovanje, izvedbo in 

vrednotenje rezultatov konkretnih postopkov; 

• razvije osebnostne lastnosti, ki mu omogočajo vsestransko uspešno delo, to so 

komunikativnost, vključevanje v delovno skupino, poštenost, delavnost, vztrajnost, 

natančnost in odgovornost; 

• sprejme načela poklicne etike in poslovne morale in se po njih ravna; 

• usvoji metode učenja in prepozna med njimi zanj najbolj ustrezne metode; 

• razvija vedoželjnost, pripravljenost za vse življenjsko izobraževanje; 

• obvladuje znanja in spretnosti za raziskovanje in si pridobiva pogum za inovacije; 

• dojame zdravje kot najvišjo vrednoto in se usposobi za aktivno skrb za lastno 

zdravje; 

• razvije pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja; 

• razvije odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Poznavanje anatomske terminologije in strukturnih ter funkcionalnih enot 

človeškega telesa.  

2. Poznavanje splošne in specialne osteologije ter splošne in specialne miologije. 

3. Poznavanje drobovnih organskih sistemov. 

4. Poznavanje regulacijskih sistemov za ohranjanje stabilnosti notranjega okolja. 

5. Poznavanje splošnih in specialnih čutil. 
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4. Operativni cilji 

 

Poznavanje anatomske terminologije in strukturnih ter funkcionalnih enot človeškega 

telesa.  

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

 

Anatomska terminologija, orientacijske 

ravnine, topografija, organizacijski nivoji 

telesa 

 

• navede strokovne anatomske izraze; 

• poimenuje orientacijske ravnine in opiše 

lego organov in delov telesa glede na 

določeno ravnino; 

• pojasni topografsko delitev telesa; 

• s strokovnimi izrazi našteje topografske 

dele telesa; 

• našteje in razvrsti organizacijske nivoje 

telesa;  

• razloži definicijo in pomen pojmov: 

celica, tkivo, organ, organski sistem, 

organizem. 

 

Dijak/dijakinja: 

 

 

 

 

 

• pri izražanju uporablja enotno 

anatomsko terminologijo v zdravstvu; 

• spremlja strokovno zdravstveno 

literaturo; 

• strokovno komunicira; 

• prevede besedilo iz strokovno – 

medicinskega jezika in obratno; 

• razstavi model človeškega telesa in ga 

ponovno pravilno sestavi; 

• na sliki ali modelu prepozna in 

strokovno imenuje vse topografske dele, 

telesne votline in organe. 

 

Celica in tkiva 

 

• opiše zgradbo celice in celični 

metabolizem; 

• imenuje vrste tkiv (krovno, vezivno, 

mišično in živčno tkivo),  

• razloži zgradbo posameznih tkiv,  

• pojasni naloge posameznih tkiv na 

primeru, 

• opiše položaj posameznih tkiv v 

človeškem telesu. 

 

 

 

• nariše in opiše človeško celico ter 

različne vrste tkiv; 

• pod mikroskopom in na slikah prepozna 

in razloži značilnosti tkiva; 

• pod mikroskopom opazuje, skicira in 

opisuje mikroskopsko zgradbo telesa; 

• pod mikroskopom primerja različne 

vrste tkiv. 

 

Koža 

 

• opiše zgradbo in funkcionalne 

sposobnosti kože; 

• našteje, razvrsti in strokovno poimenuje 

sestavne dele kože in njene derivate; 

 

 

• skicira zgradbo kože; 

• opiše zunanji videz zdrave kože; 
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• pojasni funkcijo posameznih kožnih 

tvorb; 

• opiše pomen krvnih žil za 

termoregulacijo. 

 

• razloži metodo s katero se ugotavlja 

kako natančno je čutilo za zaznavanje 

temperature v koži; 

• izvede poskus s katerim ugotavlja kje na 

telesu je gostota receptorjev za tip 

največja; 

• s pomočjo poskusa utemelji, da področja 

za mraz in toploto niso istovetna; 

• analizira pomen nege kože in vzroke za 

bolezni in poškodbe kože ter preventivo. 

 

 

Poznavanje splošne in specialne osteologije ter splošne in specialne miologije. 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

Okostje 

 

• pojasni oblike kosti, kostne stike; 

• opiše zgradbo dolge in ploščate kosti; 

• razloži rast in razvoj kosti ter našteje 

dejavnike, ki vplivajo na rast in razvoj 

kosti; 

• razloži različne tipe kostnih stikov in jih 

poimenuje (gibljive in negibljive);  

• strokovno imenuje kosti, ki sestavljajo 

posamezne gibljive in negibljive kostne 

stike;  

• našteje, razloži in razlikuje vrste 

gibljivih in negibljivih kostnih stikov 

glede na zgradbo in položaj v telesu; 

• navede pomen sklepov v telesu; 

• opiše in razloži gibljivost sklepov glede 

na obliko sklepnih površin; 

• strokovno imenuje in opiše osnovna 

gibanja v sklepih; 

• našteje in poimenuje kosti posameznih 

delov okostja telesa (lobanja, hrbtenica, 

prsni koš, ramenski obroč, medenica, 

zgornja in spodnja okončina). 

 

Dijak/dijakinja 

 

 

 

• razlikuje posamezne kosti, jih uvrsti v 

določeno skupino ter pravilno poimenuje 

s slovenskim in strokovnim imenom; 

• po modelu in sliki nariše kosti; 

• preizkusi in oceni gibljivost sklepov ter 

na sebi ali modelu ponazori gibanje v 

sklepih; 

• ponazori in analizira položaj lobanjskih 

kosti. 
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Mišičje 

 

• navede naloge mišic v telesu; 

• razlikuje skeletne mišice po obliki; 

• opiše makroskopsko in mikroskopsko 

zgradbo skeletnih mišic; 

• pojasni delovanje skeletne mišice; 

• razloži mišično kontrakcijo in 

relaksacijo; 

• pojasni mišični antagonizem in 

sinergizem; 

• definira mišični tonus in navede 

dejavnike, ki vplivajo na mišični tonus; 

• opiše presnovne procese mišične celice; 

• našteje skeletne mišice po skupinah in 

opiše njihove naloge. 

 

 

• nariše in opiše makro- in mikroskopsko 

zgradbo skeletne mišice; 

• analizira vlogo skeletnih mišic pri 

vzdrževanju stalne telesne temperature v 

mrazu; 

• prepozna mišico v fazi kontrakcije in 

fazi relaksacije; 

• prikaže različne gibe, ki jih opravljajo 

različne mišice; 

• ponazori mišični antagonizem; 

• s poskusom ugotavlja in primerja 

dejavnost mišic pri normalni temperaturi 

in ko je bila mišica ohlajena; 

• s poskusom ugotavlja vpliv utrujanja na 

delovanje skeletnih mišic; 

• na modelu prepozna mišice glavnih 

mišičnih skupin in jih poimenuje. 

 

 

Poznavanje drobovnih organskih sistemov. 

   

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

Prebavila 

 

• razloži pomen prebave; 

• pojasni mehansko in kemično prebavo; 

• našteje dele prebavne cevi in prebavne 

žleze; 

• opiše lego, zgradbo in pomen 

posameznih delov prebavne cevi (ustna 

votlina, goltna ožina, žrelo, požiralnik, 

želodec, tanko in debelo črevo); 

• razloži pomen in zgradbo jezika;  

• opiše pot informacije od čutila za okus 

do centra za okus; 

• opiše lego, zgradbo in pomen prebavnih 

žlez (žleze slinavke v ustni votlini, žleze 

v želodčni in črevesni sluznici, jetra in 

trebušna slinavka); 

Dijak/dijakinja 

 

 

 

• grafično ponazori položaj posameznih 

delov prebavil; 

• na sliki ali modelu pokaže, razloži in 

strokovno imenuje dele prebavne cevi in 

prebavnih žlez,  

• pojasni temeljno zgradbo stene prebavne 

cevi; 

• na modelu ali skici poimenuje dele zoba;  

• primerja zobno formulo mlečnega in 

stalnega zobovja; 

• skicira zob in označi zobna tkiva; 

• s poskusom določa okušalna polja 

jezika; 

• eksperimentalno določa vzdražni prag za 

določene okuse (sladko, slano…); 
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• pojasni pomen prebavnih sokov in 

navede vlogo prebavnih encimov; 

• pozna končne produkte prebave hrane; 

• opiše jetrni krvni obtok; 

• razloži pot vsrkavanja, transport snovi 

po telesu in pomen posameznih sestavin 

hrane za naš organizem; 

• pozna motnje hranjenja, jih povezuje z 

vzroki in posledicami; 

• sklepa o nevarnosti prevelike telesne 

teže in to povezuje z razvojem številnih 

kroničnih bolezni. 

 

• sklepa zakaj okušamo in vonjamo 

slabše, kadar smo prehlajeni; 

• na modelu pojasni zgradbo želodca; 

• poveže načine prehranjevanja s 

posledicami čezmerne telesne teže in 

drugimi vplivi nanjo. 

 

Obtočila 

 

• pojasni funkcije krvnega obtoka; 

•  razloži sestavo ter vlogo krvi pri 

ohranjanju homeostaze; 

• opiše krvno plazmo;  

• našteje krvne celice in opiše njihov 

izgled ter navede njihovo nalogo; 

• razlikuje krvne skupine ABO in pojasni 

pomen poznavanja krvnih skupin pri 

transfuziji krvi; 

• opredeli Rh faktor in pojasni pomen 

poznavanja Rh faktorja; 

• opiše strjevanje krvi; 

• razlikuje arterije, vene in kapilare in 

opiše njihov pomen ter zgradbo;  

• našteje večje krvne žile in pojasni njihov 

pomen; 

• pojasni pomen, zgradbo in delovanje 

srca; 

• opiše pljučni in telesni krvni obtok; 

• razloži pomen limfnega sistem; 

• pojasni kaj je limfa in razloži naloge 

limfe; 

• razloži zgradbo in naloge limfnih žil; 

• našteje limfatične organe, opiše njihovo 

zgradbo in naloge; 

• razloži sestavo in naloge imunskega 

sistema. 

 

 

• uporablja strokovne izraze organov, tkiv 

in struktur, ki spadajo v sistem obtočil;  

• s shemo ponazori potek strjevanja krvi; 

• secira srce in ob tem pojasni zgradbo; 

• našteje in opiše dejavnike tveganja za 

bolezni srca in ožilja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• grafično ponazori limfni žrelni obroč. 
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Dihala 

 

• pojasni pomen dihal; 

• našteje in razvrsti dele dihalnih poti in 

jih strokovno poimenuje; 

• razloži zgradbo in naloge posameznih 

delov dihalne poti; 

• strokovno imenuje vse dele in strukture 

v zgradbi čutila za vonj; 

• opiše pot informacije od čutila za vonj 

do centra za vonj v možganih. 

• pojasni zgradbo in delovanje pljuč; 

• opredeli pljučno dihanje, zunanje 

dihanje, notranje dihanje, celično 

dihanje; 

• pojasni nadzor dihanja; 

• našteje in opiše primere bolezni dihal. 

 

 

 

• na skici ali modelu prepozna in 

poimenuje dele dihalne poti; 

• grafično ponazori limfni žrelni obroč;  

• kvantitativno ovrednoti in primerja 

količino izdihanega CO2 med 

mirovanjem in po telesni aktivnosti. 

• secira pljuča in ob tem pojasni zgradbo. 

 

Sečila 

 

• pojasni pomen sečil za organizem; 

• našteje dele sečil in jih strokovno 

poimenuje; 

• opiše lego, zgradbo, naloge in delovanje 

in ledvic in sečnih izvodil; 

• opiše zgradbo in pomen nefrona; 

• razloži proces nastajanja urina; 

• navede sestavo seča; 

• našteje in opiše primere bolezni ledvic. 

 

 

 

• na modelu ali skici pokaže in strokovno 

poimenuje organe sečil. 

• secira ledvico in ob tem pojasni zgradbo. 

Spolovila 

 

• opiše zgradbo in funkcijo moških in 

ženskih spolovil; 

• razloži spermatogenezo in oogenezo,  

• razloži potek in regulacijo 

menstrualnega ciklusa in vlogo spolnih 

hormonov;  

• razlikuje primarne in sekundarne spolne 

znake; 

• pojasni potek dogajanj pri oploditvi 

jajčeca in ugnezditvi oplojenega jajčeca. 

 

 

• na modelu ali skici pokaže, strokovno 

imenuje in razloži zgradbo spolovil; 

• primerja in razlikuje  spermatogenezo in 

oogenezo. 
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• opiše razvoj ploda med intrauterinim 

razvojem,  

• opiše spremembe pri ženski med 

nosečnostjo,  

• našteje najbolj pogoste spolno 

prenosljive bolezni in ukrepe za 

preprečitev okužbe 

• primerja metode preprečevanja 

nezaželene nosečnosti. 

 

Poznavanje regulacijskih sistemov za ohranjanje stabilnosti notranjega okolja. 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

Živčevje 

 

• definira homeostazo in opiše vlogo 

regulacijskih sistemov; 

• navede naloge živčnega sistema; 

• opiše zgradbo, lastnosti in vrste 

nevronov; 

• pojasni prenos sporočil med celicami; 

• razloži pomen, zgradbo in delovanje 

sinapse; 

• razloži zgradbo in delovanje motorične 

ploščice; 

• opredeli osnovno strukturo živca;  

• razdeli živčevje po legi in uporablja 

strokovna poimenovanja; 

• razloži zgradbo in delovanje hrbtenjače 

ter možganov; 

• pojasni zgradbo in vlogo somatskega 

živčnega sistema; 

• razloži pomen refleksov; 

• razlikuje vrste refleksov; 

• pojasni refleksni lok; 

• pojasni zgradbo in vlogo vegetativnega 

živčnega sistema. 

Dijak/dijakinja 

 

 

 

• grafično ponazori zgradbo in razloži 

delovanje sinapse; 

• navede razloge za nepravilno delovanje 

sinapse; 

 

• grafično ponazori refleksni lok; 

• demonstrira različne reflekse; 

• našteje zaporedje delov živčevja, ki 

sodelujejo v refleksnem loku; 

• ugotavlja ali je slušni ali vidni tip 

predstavljivosti; 

• ugotavlja učinek ponavljanja na 

uspešnost učenja; 

• analizira načine učinkovitega učenja. 

 

Hormonalni sistem 
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• pojasni pomen hormonalnega in 

živčnega sistema za ohranjanje 

homeostaze; 

• opiše princip negativne povratne zveze; 

• razloži splošno zgradbo in delovanje 

endokrine žleze ter pojasni razlike z 

eksokrinimi žlezami; 

• razloži kaj so hormoni, kako se 

prenašajo po telesu; 

• pojasni mehanizem delovanja 

hormonov; 

• našteje, strokovno poimenuje ter opiše 

položaj in zgradbo posameznih 

endokrinih žlez; 

• poimenuje hormone vseh endokrinih 

žlez in razloži njihovo delovanje; 

• opiše primere bolezni zaradi 

nepravilnega delovanja endokrinih žlez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• našteje znake po katerih prepoznamo 

najpogostejše motnje delovanja 

posameznih endokrinih žlez. 

 

Poznavanje splošnih in specialnih čutil. 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

Čutila 

 

• pojasni razliko med čutilno celico in 

čutilom;  

• opiše vrste čutnic, nastanek in njihove 

naloge;  

• navede pomen čutil. 

 

Oko  

 

• pojasni pomeni in opiše zgradbo očesa 

in pomožnih očesnih naprav; 

• razloži zenični refleks; 

• pojasni akomodacijo očesa; 

• razloži pot svetlobne informacije do 

centra za vid; 

• opredeli najpogostejše očesne napake in 

bolezni. 

Dijak/dijakinja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• s poskusom demonstrira zenični refleks 

in pojasni njegov pomen; 

• analizira vzroke za poškodbe oči; 

secira oko in pri tem ustrezno pojasni 

zgradbo  
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Uho 

• opiše zgradbo in naloge zunanjega, 

srednjega in notranjega ušesa; 

• strokovno imenuje vse dele in strukture 

v zgradbi ušesa;  

• razloži zgradbo in delovanje čutila za 

sluh; 

• opredeli pot zvočnega signala do centra 

za sluh; 

• razloži zgradbo in delovanje čutila za 

ravnotežje; 

pojasni delovanje čutila za statično in 

dinamično ravnotežje 

 


