
Přečti si text v učebnici str. 83-84

Zápis do sešitu:

ZDRAVÍ A ZÁVISLOST

- o své zdraví bychom měli pečovat
- to jak žijeme teď, ovlivňuje naše zdraví do budoucna
- mnoha nemocem můžeme předcházet správným životním stylem:

• správné stravovací návyky
• dostatečná hygiena
• dostatek pohybu
• dostatek odpočinku a spánku
• dobré vztahy s ostatními lidmi

- existuje mnoho látek, které mohou zdraví poškodit (nedobrovolně – znečištěný vzduch, 
dobrovolně – drogy)

Drogy

- látky, které ovlivňují duševní stav člověka, jeho chování a prožívání
- vzniká na nich závislost
- závislí drogám podřídí svůj život
- závislí jsou ohroženi různými nemocemi a často umírají v mladém věku
- pro děti a mladistvé jsou drogy výrazně nebezpečné, protože se jejich organismus teprve vyvíjí
- mezi drogy patří např.:

• marihuana
• různá ředidla (např. toluen) a lepidla
• pervitin
• heroin
• kokain
• extáze
• alkohol 
• nikotin (obsažený v cigaretách)

Alkohol

- alkohol je pro děti a mladistvé velmi nebezpečný a do 18. let se nesmí vůbec prodávat
- v menších dávkách může způsobovat pocity uvolnění a radosti
- ve větších dávkách způsobuje deprese, ztrátu koordinace pohybu, útlum myšlení, někdy agresivitu
- pod vlivem alkoholu člověk nesmí řídit motorové vozidlo
- na otravu alkoholem je možné zemřít

Nikotin

- látka obsažená v listech tabáku
- vyrábí se z něho cigarety
- nikotin způsobuje závislost
- kouření způsobuje mnoho závažných onemocnění: např.: rakovinu plic



Odmítnutí drogy

- drogu nám může někdo nabídnout, třeba starší kamarád
- často je nabídka spojena s nátlakem: Když si nevezmeš, nepatříš do party.
- pokud si nás kamarádi váží a má nás rád, tak bude respektovat, že drogu odmítneme

Další druhy závislostí

- na některých činnostech:
• gamblerství (závislost na hraní hazardních her)
• sledování TV nebo internetu
• hraní počítačových her

Závislosti nás okrádají o čas, který bychom mohli trávit lépe!

Úkol:
1. Napiš 5 příkladů, jak bys mohl trávit lépe svůj čas, než sezením u počítače, televize, telefonu,…
2. Nakresli do sešitu podle vlastní představy plakát proti drogám.
3. PS: str. 56/1, 2, 3 (Zdraví a závislost)


