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Kraljestvo 
     živali in rastlin

Celica
Vsi organizmi so sestavljeni iz celic, ki se združujejo v tkiva. 
Vsako tkivo je zgrajeno iz več celic. Iz tkiv pa so sestavljeni 
organi, ki tvorijo organske sisteme.

Tkiva
Skupek celic, ki opravlja podobno nalogo imenujemo, tkivo.

Celice
(mišične celice)

Tkivo
(mišično tkivo)

Organ
(mišica)

Organski 
sistem
(mišičje)

1.  Krovno tkivo - varovalna naloga, pokriva zunanjo (koža) in 
notranjo (sluznica) površino telesa

2.  Vezivno tkivo - sodeluje pri transportu snovi
3.  Mišično tkivo - omogoča gibanje
4.  Živčno tkivo - omogoča sprejem dražljajev in prenos 

informacij po telesu

Vrste tkiv:

Organi

Mitoza

Mejoza

Delitev celice: Organi so deli človeškega telesa, ki opravljajo določene 
naloge v organskih sistemih.

Glavni organski sistemi:
1. Gibala
2. Čutila
3. Živčevje
4. Dihala
5. Prebavila
6. Krvna obtočila
7. Izločala
8. Hormonske žleze
9. Moška in ženska spolovila

Rastlinska celica:Živalska celica:

golgijev 
aparat

mitohondrij

jedro

centriol plazmalema

celična 
membrana

vakuola

kloroplast

Celice ...

Od celice do 
organizma:

... se združujejo v tkiva ... ...tkiva v organe ...
...organi v organske sisteme ... ...organski sistemi v organizem ...

ribosomi

celulozna celična stena



kalček z zasnovo 
rastline
klični list z 
rezervno hrano
semenska 
ovojnica

ZGRADBA 
SEMENA

Plaščarji 

Brezglavci

Vretenčarji

Bakterije
Kraljestvo bakterij ali cepljivk - skupina enoceličnih organiz-
mov s preprosto celično zgradbo, brez jedra. Celice bakterij 
imajo lahko obliko palčk, spiral, kroglic ali grozdov. 

Razmnožujejo se z delitvijo na dva dela. Med nje sodijo: 

1.  Arheobakterije  za razliko od ostalih cepljivk, živijo tudi v 
zahtevnih življenjskih pogojih (vroči vrelci, visoka vsebnost soli)
2. Bakterije se po obliki delijo na kroglaste, spiralne in 
paličaste. Po načinu prehranjevanja pa se delijo:
•	 gniloživke, ki povzročajo gnitje in spreminjanje organskih 

snovi v anorganske
•	 parazitske bakterije, ki živijo na račun drugih organizmov

3. Modrozelene cepljivke vsebujejo zeleno barvilo, ki jim 
omogoča, da si s fotosintezo same tvorijo hrano. 

Lišaji so organizmi zgrajeni iz gliv in alg, 
ki so v simbiozi. Ločimo:
•	 Skorjast: malo občutljiv na onesnažen zrak
•	 Listnat: srednje občutljiv na onesnažen zrak
•	 Grmičast lišaj: zelo občutljiv na onesnažen zrak

Kraljestvo rastlin

Brstnice

Alge
So avtotrofni organizmi brez pravih tkiv. Razlikujejo se 
po barvi, zgradbi in velikosti. Telesa nimajo razvitega v 
steblo, liste in korenine. Telo alge se imenuje steljka. 

Ločimo: 
1. evglenofite
2. zelene alge
3. rdeče alge
4. rumenkaste alge

Mahovi
Nimajo korenin, razvita imajo stebla in 
liste. Na podlago se pritrjajo z nitastimi 
rizoidi. Glede na obliko ločimo jetrnjake 
in listnate mahove.

Praprotnice
Imajo razvito prevajalno tkivo, oporno 
tkivo in povrhnjico. Po obliki jih delimo 
na praproti, lisičjakovce in preslice.

Semenke

Enokaličnice:

Dvokaličnice:

Kraljestvo živali

Praživali
So najpreprostejše enocelične živali. So bile prve na 
Zemlji, po obliki in gibanju. 

Delimo jih glede na gibalne organele:
1. Bičkarji - najpreprostejša skupina praživali. Premi-

kajo se s pomočjo bičkov. Razvili so se iz rastlinskih 
bičkarjev (bičkar vrteljc, bičkar ovratničar).

2. Trosovci - so notranji zajedalci in povzročajo 
nevarne bolezni (malarija).

3. Korenonožci - premikajo se s pomočjo izrastkov. 
Delimo jih na rodove: goli (amebe), apnenčasta 
(luknjičarke) in kremenčaste (mreževci).

4. Migetalkarji - njihovo telo je prekrito z migetalka-
mi. Migetalke jim omogočajo gibanje (paramecij).

Spužve
So mnogocelična živa bitja, s preprosto telesno 
zgradbo, brez oblikovanih organov. Razmnožujejo se 
spolno in nespolno (z brstenjem). Njihovo življenjsko 
združbo imenujemo korem.

Pravi 
mnogoceličarji

Razvita imajo tkiva, organe. Delijo se na: 
nečlenarje, mnogočlenarje, maločlenarje, 
strunarje.

Mnogoceličarji

Imajo členjeno telo iz več telesnih členov.

1. Kolobarniki – zgrajeni iz kolobarjev. Živijo v morju 
in prsti. Delimo jih na mnogoščetince (morska 
striga), maloščetince (deževnik) in pijavke.

2. Členonožci – za njih je značilna členjenost nog. 
Živijo v morju in na kopnem. Imajo členjeno 
telo. Telo pokriva hitinjača. Ločimo pajke, rake, 
žuželke, stonoge.

Telo ni vidno členjeno, imajo razvite preproste 
organe, so brez okončin. Delimo jih na:

1. Ploskavci – prosto živeče živali ali pa notranji 
zajedavci drugih živali. Med njih uvrščamo 
vrtinčarje, sesače in trakulje. 

2. Ožigalkarji – imajo valjasto telo ter lovke z 
ožigalkami. Živijo v vodi.

3. Mehkužci – živijo v vodi in na kopnem. Telo je 
iz glave, noge in drobovnjaka. Razvito imajo 
živčevje in čutila. Med njih uvrščamo oklopnike 
(hitone), polže, školjke, glavonožce.

Nečlenarji

Maločlenarji

So zvezdasto somerni morski organizmi, premi-
kajo se z brazdnimi nožicami in s pomočjo vod-
nega sistema. Ločimo morsko zvezdo, morske 
ježke, morske lilije, kačjerepe, brizgače.

Strunarji

Njihov oporni organ je hrbtna struna. Delimo 
jih na preproste (črevoškrgarji) in prave 
(plaščarji, brezglavci in vretenčarji)

Morske živali, spominjajo na 
spužve.

1. Obloustke – najpreprostejši vodni vretenčarji, 
ki nimajo čeljusti (piškur).

2. Ribe – plavajo s pomočjo parnih in neparnih 
plavuti, dihajo pa s škrgami.

3. Dvoživke – prvi kopenski vretenčarji, imajo 
dva para okončin. Dihajo s pljuči in kožo. 
Ločimo repate (pupki, močeradi, človeška 
ribica) in brezrepe (zelena žaba, rega, sekulja, 
krastača, urh). 

4. Plazilci - so kopenski vretenčarji, jajca odlagajo 
na kopno, dihajo s pljuči in imajo nestalno 
telesno temperaturo. Ločimo krokodile, želve, 
kuščarje, kače.

5. Ptiči - kopenski vretenčarji, telo ptic prekriva 
perje, dihajo s pljuči, ležejo jajca, imajo stalno 
telesno temperaturo.

6.  Sesalci – samice imajo mlečne žleze iz katerih 
mladiči pijejo mleko. Pokriti so z dlako, dihajo s 
pljuči, imajo stalno telesno temperaturo, kotijo 
mladiče. Tudi človek sodi med sesalce.

Med njih prištevamo praprotnice 
in semenke. Imajo razvite 
korenine, steblo in liste.

Golosemenke
imajo semena nezavarovana 
(sagavci, ginkijevci, iglavci)

Kritosemenke
imajo semena zavarovana. 
Semenke so najbolj razvita 
skupina rastlin. Tvorijo 
semena, ki jim omogočajo 
razmnoževanje in preživetje 
v neugodnih razmerah.

Imajo dva para okončin in 
oblikovano glavo, trup in rep, 
imajo hrbtenico iz vretenc. 
Delimo jih na:

Sistematika

Rod
breza / medved

Družina
brezovke / medvedi

Red
bukovci / zveri

Razred
dvokaličnice / sesalci

Deblo
semenke / vretenčarji

Kraljestvo
rastline / živali

Vrsta
navadna breza / 

rjavi medved

Kraljestva
Glive in lišaji

Glive so skupina organizmov, ki se hrani z odmrlimi rastlins-
kimi in živalskimi snovmi. So pomembni razkrojevalci organ-
skih snovi. Telo glive se imenuje steljka. Del v zemlji imenu-
jemo podgobje ali micelij, razmnožuje se s pomočjo celic 
imenovanih trosi.

Glive

na
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klobuk

bet

hipe

plodišče s trosi

go
ba

BIČKAR - evglena

MIGETALKAR 
- paramecij

KORENONOŽEC - 
ameba

TROSOVEC - 
plazmodij v rdeči 

krvni krvnički

dotok 
vode

odtekalka
dotekalka

PLOSKAVEC - 
metljaj

MEHKUŽEC 
- polž

OŽIGALKAR - 
morska veternica

MEHKUŽEC - 
ligenj

KOLOBARNIK - 
deževnik

DVOŽIVKA - 
žaba

DVOŽIVKA - 
močerad

krak

želodec

vodni 
sistem

MALOČLENAR - 
morska zvezda

glava oprsje zadek
tipalke

obustni 
aparat dihalna 

odprtina 
(dihajo s trahejami)

členjene 
okončine

sestavljeno
oko

ČLENONOŽEC - 
žuželka

členjene 
okončine PLAZILEC - 

želva

hrbtenica s 
hrbtenjačo

ledvica

mehur

želodecsrce

pljuča

PLAZILEC - 
krokodil

cvet

list

steblo

korenina

ZGRADBA 
RASTLINE

LIST 
ENOKALIČNICE
(vzporedne žile)

LIST DVOKALIČNICE
(mrežasto 
razporejene 
žile)

Sluzavke
imajo telo 
iz ene same 
celice z 
mnogimi jedri

Prave glive
njihova 
značilnost 
je podgobje

Plesnivke
glivičasta 
krušna plesen

Zaprtotrosnice
glive kvasovke

Odprtotrosnice

Rje

zajedavci 
na drugih 
organizmih 
(površinske 
pege)

Sneti
zajedavci 
na drugih 
organizmih 
(koruzni storž)

Gobe
najvišje 
razvite 
glive

hrbtenica s 
hrbtenjačo

ledvica
mehur

želodec

pljuča

srce

SESALEC - 
mačka

možgani

Skupina podobna ribam, brez 
prave glave.

ZGRADBA LISTA

listni rob

listna ploskev

Pecelj (dvokaličnica) 
Listna nožnica (enokaličnica)

PLESEN NA 
LISTU

koruzni škrob

kalček


