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OBTOČILA  

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spremljati sekcijo srca in skicirati srce, 
 razumeti zgradbo in funkcijo srca, 
 razumeti zgradbo in funkcijo krvničk, 
 razumeti zgradbo in funkcijo krvnih žil, 
 prepoznati različna tkiva (kri, arterija, vena) 
 znati pravilno mikroskopirati, 
 znati natančno opazovati in skicirati mikroskopski objekt. 

 

2. UVOD 

SRCE 

 srce poganja kri po žilah, leži pod prstnico, ovija ga dvojna mrena – osrčnik, 
 razdeljeno je na dva dela (srčni pretin, levo-desno), vsaka polovica ima preddvor 

(atrij) in prekat (ventrikel), med njima je srčna zaklopka, 
 skozi levo polovico teče oksigenirana kri, skozi desno pa deoksigenirana kri, 
 srce oskrbujejo venčne žile (koronarne žile). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRI 
 je transportna tekočina, ima vlogo pri oskrbi celice, pri obrambi, celjenju ran, 

uravnavanju temperature, odstranjevanju odpadnih produktov 
 sestavlja jo: 
 krvna plazma (tekoča medceličnina – voda, beljakovine, sladkor, maščobe, soli, 

protitelesa, hormoni,…) in  
 krvne celice (krvničke) 
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 rdeče krvničke (eritrociti): nastanejo v rdečem kostnem mozgu, prinašajo dihalne 
pline (krvno barvilo - hemoglobin),  

 bele krvničke (levkociti): lahko se gibljejo ameboidno, imajo pomembno vlogo pri 
obrambi telesa, ločimo granulocite (zrnata citoplazma) in agranulocite (nezrnata 
citoplazma), 

 krvne ploščice (trombociti): omogočajo strjevanje krvi, so majhne nepravilno 
oblikovane celice. 
 

KRVNE ŽILE 
 Arterije: vodijo kri iz srca proti obrobju telesa, imajo debelo, močno in elastično 

steno, 
 stena je zgrajena iz treh plasti: zunanja plast je iz vezivnega tkiva, srednjo plast 

gradijo gladke mišice in elastična vlakna, notranjo plast pa enoplastna vrhnjica. 
 Vene: imajo tanjšo in manj elastično steno z žepastimi zaklopkami (preprečujejo 

vračanje krvi). 
 deoksigenirano kri vodijo nazaj proti srcu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 arterija in vena pod mikroskopom 

3. METODE DELA 

3.1 SEKCIJA SRCA 
 opazuj demonstracijo sekcije srca, 
 nariši skico in označi osnovne dele srca (srčne zaklopke, desni in levi preddvor, 

desni in levi prekat, srčni pretin) 
3.2 KRI 

 pod mikroskopom pravilno opazuj krvni razmaz, 
 opazuj pri povečavi: 40x, 100x, 400x 
 skiciraj 

3.3 KRVNE ŽILE 
 pod mikroskopom pravilno opazuj arterijo in veno, 
 opazuj pri povečavi: 40x, 100x, 400x 
 skiciraj 

3.4 MERJENJE PULZA PRI MIROVANJU IN PO OBREMENITVI 
 izmeri pulz svojemu sošolcu, 
 srce pri enkratnem utripu iztisne 0,1 l krvi (izračunaj koliko krvi prečrpa srce v 

minuti, uri in enem dnevu), 
 naredi 25 počepov in ponovno izmeri pulz 
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HIPOTEZE 
H1: S fizično obremenitvijo se bo povečal pulz. 
 

4. MATERIAL 

 biološki material: svinjsko srce 
 preparati: krvni razmaz, arterija, vena 

 
5.   REZULTATI 

 pri vsaki nalogi skiciraj preparat 
 

6.   ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da se bo s fizično obremenitvijo povečal pulz. 
 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


