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Děvčata a chlapci, 

 

tak už jste v  9. ročníku. Pro někoho radost, pro jiného obava z toho, co bude následovat. 

Nyní prožíváte nejcitlivější období svého dosavadního života – dospívání. Cesta k dospělosti 

bohužel není vždy příjemná, číhá na ní i řada nástrah. Abyste se jim dokázali vyhnout, jsou 

v učebnici připraveny následující témata: Člověk ve zdraví a nemoci, Prevence zneužívání 

návykových látek, Osobní bezpečí, Lidská sexualita aneb Co je to láska? Až společně 

dospějeme k poslední stránce, budete připraveni vykročit tou správnou nohou do dalšího 

života.  

 

Nyní nám nezbývá nic jiného, než vám popřát mnoho úspěchů na objevné cestě 

k dospělosti. 
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Očekávané výstupy – Měl bych: 

 

 dokázat relaxovat při náznaku únavy 

 

 uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledat odbornou pomoc 

 

 uvědomovat si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

 

 vysvětlit základní tělesné, fyziologické, psychické a sociální změny v dospívání 

 

 zodpověděn se rozhodovat ve vztahu k opačnému pohlaví 

 

 zvládnout teoretické i praktické znalosti v péči o dítě od narození do 3 let 

 

 dát do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových 

látek a provozováním hazardních her 

 

 pochopit souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním 

zdraví a životního stylu 

 

 uvádět  zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami 

 

 vědět o centrech odborné pomoci a vyhledat a použít jejich telefonní čísla 

 

 zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

 

 umět přivolat pomoc v situacích cizího ohrožení 

 

 uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

 

 zvládnout poskytnutí první pomoci při úrazu 

 

 pochopit problematiku působení médií a reklamy, kriticky přistupovat k mediálním 

informacím a vlivu reklam 

 

 respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usilovat o 

aktivní podporu zdraví 
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   ÚKOL 

OTÁZKY 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZDRAVÍ 

Pod pojmem zdraví se rozumí stav úplné duševní, tělesné a sociální pohody. 

Zdraví lze chápat jako zdraví jednotlivce, zdraví společnosti a prostředí. Péče o 

zdraví je jedním z předpokladů šťastného života. Říká se, že život a zdraví je to 

nejcennější, co člověk má. Dnes už i malé dítě ví, že člověk může své zdraví a délku 

života ovlivnit tím, jak žije. 

 Prohlédni si fotografie a rozhodni, které obrázky znázorňují  
 zdravé, a které nemocné osoby.      

 
                                             

 

 

Dokážeš rozpoznat první příznaky běžných onemocnění?  
Která onemocnění mohou začínat bolestí hlavy a krku? 
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OTÁZKY 

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Zdravotní stav každého člověka (jeho zdraví tělesné i duševní) závisí z velké části na 

tom, jakým způsobem žije a jak se ke svému zdraví chová.  

Tělesné zdraví = (fyzické, zda nás nic nebolí).  

Duševní = (psychické, to jak se cítíme).  

Zdravý životní styl je cestou ke štěstí a spokojenosti. Návyky zdravého způsobu 

života bychom si měli osvojovat od nejútlejšího věku. Vyžaduje to od nás, abychom 

přijímali vhodnou a pestrou stravu, dostatek tekutin, pravidelně cvičili, správně 

dýchali, abychom pravidelně odpočívali a celkově uplatňovali zdravý způsob života.                                                         

  
 Které z obrázků představují zdravý životní styl?  
Jaké zásady zdravého životního stylu dodržuješ ty? 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

RADA NA ZÁVĚR 

Pokud chcete být zdraví a vyhnout se tak některým zdlouhavým lékařským 

vyšetřením a zákrokům, choďte na pravidelné prohlídky a žijte zdravě. 

 

                                Znáš odpovědi na níže položené otázky? 

 

1. Víš, jak se jmenuje tvůj dětský lékař? 

2. Víš, přesně, kolik vážíš a měříš? 

3. Vzpomeneš si, kdy tě naposledy ošetřoval zubní lékař? 

4. Chodíš k zubaři pravidelně? 

5. Čistíš si zuby nejméně dvakrát denně? 

6. Sportuješ pravidelně?  

7. Víš, kolik litrů tekutin máš denně vypít? 

8. Spíš alespoň 8 hodin denně? 

9. Víš, proti čemu jsi povinně očkovaný(á)? 

10. Umíš ošetřit drobnou řeznou ránu? Popiš jak. 

11. Otužuješ se? 

12. Dokážeš vyjmenovat, které dětské nemoci jsi měl(a)? 

13. Víš, kde se nachází nejbližší pohotovostní služba pro děti? 

14. Znáš telefonní číslo rychlé záchranné pomoci? 

    

OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

STRES 

Stres je součástí života téměř každého člověka. Je již bohužel brán jako běžný jev.    

Každý člověk má za sebou celou řadu situací, v nichž prožívá stres. Každý prožívá 

stres po svém. Jinak lze stres také vysvětlit jako určitý konflikt, úzkost, nepříjemně 

pociťovanou situaci, zátěž.    

Zamysli se, jakou zátěžovou situaci prožívají osoby na obrázcích?                                                              
Vyjmenuj další zátěžové situace, které mohou způsobit stres?  
Dokážeš říci, jak se můžeme stresu bránit a předcházet mu? 
 

 

  

 

 

POZITIVNÍ STRES 

Stres nemusí mít vždycky jen špatný význam. 

Přiměřená míra stresu může člověka také vyburcovat 

k lepším výkonům. Vyhledávání stresových situací 

může být dokonce úmyslné, protože navozují pro 

někoho příjemné pocity. Napětí vyvolané stresem by 

se ale mělo střídat s uvolněním. 

                               

Zažil jsi někdy stres, který v tobě vyvolal pozitivní (příjemný) 
pocit? Popiš, kdy to bylo?                                                                     
 

  ÚKOL 

 OTÁZKA 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

OBRANA PROTI STRESU 

Život pro každého z nás připravuje řadu zkoušek. A tak se 

dostáváme do situací, které můžeme zvládnout jen s velkými 

obtížemi. I na tyto situace se však můžeme připravit. 

Neznamená to, že je odvrátíme, ale určitě nám pomůže, když 

budeme vědět, jak se v takových situacích zachovat. 

S některými náročnými situacemi se vypořádáme sami, s jinými 

nám pomohou rodiče, kamarádi, ale někdy i úplně cizí lidé. 

TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ STRESU 

Po vyčerpávající dlouhodobé zátěži můžeme využít 

k celkovému uvolnění také relaxační svalová a dechová 

cvičení a meditaci. Řada těchto cvičení vychází z jógy. 

 

Další techniky jsou: poslech relaxační hudby, čtení, humor, 

pohybové aktivity. 

 

 

 

 

Možností jak zvládat stres je mnoho. Každý člověk si může vybrat metodu, 

která mu bude nejlépe vyhovovat. V každém případě by se měl každý člověk 

věnovat pohybové aktivitě. 



10 

 

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

RELAXAČNÍ TECHNIKA                        

                        

Vyzkoušej si uvolnění celého těla: 

 

 

 

 

 

 

Pokud budeš uvolnění nacvičovat, dokážeš se tímto způsobem zklidnit ve chvílích, 

kdy pociťuješ trému a nervozitu (např. před zkoušením). Stačí, když s nádechem 

soustředíš všechno napětí do pěsti jedné ruky nebo nohy, napětí vydržíš co nejdéle, 

s výdechem pak uvolníš nejen své prsty, dlaň a ruku, ale i mysl. 

Občas se stává, že v životě musíš řešit několik úkolů a problémů najednou. 

                                      

Rozhodni, které situace budeš řešit jako první a které mohou 
počkat. Podle čeho se rozhodneš? 

referát na fyziku hrát hry na počítači 

pololetí písemná práce z matiky číst si 

uklidit pokoj jít do kina 

sejít se s kamarádkou jít nakoupit 

  ÚKOL 

  ÚKOL 

Pohodlně se usaď nebo si lehni na záda a zavři oči. Soustřeď se na svůj dech, 

snaž se ho zklidnit a prohloubit.                                                                                                                                                                                                                                         

Soustřeď se nejprve na prsty své pravé nohy. S nádechem se začínají postupně 

svírat až do bolesti. Zadrž dech a uvědomuj si bolest v prstech své pravé nohy. 

Pak je s výdechem uvolni. Vychutnávej si příjemnou tíhu a teplo, které se v nich 

rozlévá. Stejným způsobem můžeš postupně napínat a uvolňovat levou nohu, 

ruce i další části těla. 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Jsou nemoci, na jejichž vzniku se podílejí nesprávná životospráva, špatné stravovací 

návyky, přejídání, nedostatek pohybu, pobyt ve zdraví škodlivém prostředí, kouření, 

požívání alkoholu, dědičné faktory a stresové situace.              

  Rozhodni, který způsob života je vhodný a který nevhodný. 

   

    

    

Mezi civilizační choroby můžeme zařadit:  

 nemoci srdce a cév    

 žaludeční vředy 

 alergie 

 neurózy                               

Trávíš vhodně svůj čas? Popiš jak?  
Dokážeš vysvětlit pojem civilizační choroby? 
Co se podílí na vzniku civilizačních chorob?                      

  ÚKOL 

OTÁZKY 



12 

 

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Cukrovka  

Je vleklé onemocnění způsobené neschopností organismu hospodařit s cukrem. 

Příčinou je buď úplný nedostatek produkce inzulinu (cukru), nebo neschopnost buněk 

ho využít. Nemocným trpícím cukrovkou říkáme diabetici. Cukrovka bývá velice často 

dědičná. Diabetici jsou náchylnější k infekcím, zánětům, poruchám zraku a ledvin. Při 

léčbě musí dbát na pravidelnou a dietní stravu, která neobsahuje cukr. Důležitý je 

také pohyb. Nutná je pravidelná kontrola cukru v krvi a moči. Cukr je nahrazen 

umělými sladidly. Diabetikům se podává inzulin injekčně nebo v tabletách. 

přístroj na měření cukru inzulin- v tabletách inzulin - injekčně 

Obezita 

Je vážné onemocnění, které vzniká především kvůli 

nezdravé stravě, přejídání a nedostatku pohybu. Obézní 

lidé trpí mnoha nemocemi. Obezita především zatěžuje 

klouby, kosti a srdce. V populaci přibývá i mnoho obézních 

dětí. Prevence obezity musí začínat již v rodině. Důležitá je 

pravidelná pestrá strava a především dostatek pohybu. 

 
 
Proč je obezita nebezpečná? 
Jak ji můžeme předejít?      
Kdo je to diabetik?                                         

OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Alergie 

Je onemocnění, které postihuje děti i dospělé. 

Alergie většinou začíná nenápadnými projevy, 

které se rychle stupňují (svědění kůže, pálení očí, 

rýma, vyrážka). Alergie vyvolává látka, které 

říkáme alergen. Nejčastější alergie jsou na pyl, 

prach, jídlo, zvířata. Projevy alergie zmírňujeme 

pomocí léků.  

Nádorová onemocnění 

Známe především pod pojmem rakovina. Rakovina patří k nejobávanějším chorobám 

již několik desetiletí. Příčin vzniku je hned několik: 

 škodlivé látky ve vzduchu, v potravinách, ve vodě 

 dědičnost 

 nevhodné stravovací návyky, stres 

Nádory se mohou vyskytovat kdekoliv v lidském organismu. Nádor v těle roste a 

platí, čím dříve je objeven a odstraněn, tím větší je naděje na vyléčení. K důležité 

prevenci patří pravidelné lékařské prohlídky a zdravý životní styl. 

 

 

 

 

  

Jaké mohou být příčiny vzniku alergií? Jak se alergie projevuje? 
Co může být příčinou vzniku nádorů? 

 

            Zdravá buňka 

 

       Rakovinná buňka 

OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ONEMOCNĚNÍ SRDCE A CÉV 

Jak již znáte z přírodopisu, v lidském těle koluje asi 5 l krve. Krev proudí pomocí cév 

(tepen a žil) a zajišťuje okysličení orgánů. Nedodržováním zásad zdravé výživy, 

kouření a nedostatek pohybu zapříčiňuje nemoci srdce a cév, které patří dnes mezi 

hlavní příčiny úmrtí lidí ve většině zemí. Nejznámějšími chorobami jsou infarkt, 

mozková mrtvice, vysoký krevní tlak. 

Infarkt srdce 

Při infarktu dochází k ucpání srdeční tepny. Příčinou infarktu 

je vysoký krevní tlak, špatná životospráva.                                                                

  

Mozková mrtvice 

Je u nás třetí nejčastější příčinou úmrtí. Dochází k poškození 

mozku v důsledku špatného prokrvení mozku.                                                     

 

Krevní tlak 

Krevní tlak je nutno posuzovat vždy vzhledem k věku. Krevní 

tlak kolísá i během dne. Ve spánku je nižší, při zátěži se 

zvyšuje. Normální hodnota tlaku je 120/80. Krevní tlak 

měříme přístrojem, kterému říkáme tlakoměr. Vysoký krevní 

tlak způsobuje řadu závažných onemocnění.  

                             

Jaké znáš civilizační choroby? Dokážeš vysvětlit rozdíl mezi 
žílami a tepnami? OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

PREVENTIVNÍ PÉČE 

Naše zdraví závisí především na nás. Správná péče může být prevencí řady 

onemocnění. Vyžaduje to od nás, abychom přijímali vhodnou a vyváženou stravu, 

dostatek tekutin, pohybu, odpočinku, prostě abychom uplatňovali zdravý způsob 

života. Lépe je vždy nemocem předcházet, než je zdlouhavě léčit. Preventivní 

lékařské prohlídky mají za cíl jednak předcházet chorobám, jednak je včas odhalit, 

aby mohly být včas léčeny. Preventivní prohlídky hradí zdravotní pojišťovny.  

Vzpomeň si, co všechno vyšetřuje a kontroluje lékař při 
preventivní prohlídce.             

 

  

 

 

 
                                

 

 Součástí prevence je i bezplatné povinné očkování. Zjisti ve svém                  
 očkovacím průkazu, proti čemu jsi byl očkován. 

 

  

  ÚKOL 

  ÚKOL 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Pokud jsme zdraví, jsme schopni dobře žít a dobře prožívat všechno, co s životem 

souvisí. Pokud však zdraví nejsme, musíme vyhledat lékaře. 

Lékařská péče je u nás provozována ve státních a nestátních (soukromých) 

zdravotnických zařízení, která mohou být buď ambulantní (ambulance pro 

docházející) nebo lůžková (nemocnice a léčebné ústavy). Ambulance mívá čekárnu a 

ordinaci, lůžkové zařízení mívá kromě toho také pokoje pro ubytování pacientů. 

 

Zdravotnické zařízení ambulantní 

 

Zdravotnické zařízení lůžkové 

Lékařskou péči lze rozdělit na základní a odbornou. Základní lékařskou péči 

zajišťují ambulance praktických lékařů pro dospělé, pro děti, praktických ženských 

lékařů a praktických zubních lékařů. Na základní péči pak podle závažnosti nemoci či 

problémů navazuje odborná péče. Jedná se o různé specializované vyšetření a 

zákroky – například oční, ušní, krční, kožní, chirurgické, psychiatrické atd. 

 
Víš, jak se jmenuje tvůj praktický lékař?  
Víš, u které zdravotní pojišťovny jsi pojištěn(a)?  
Byl(a) jsi někdy u odborného lékaře? 
Co se ti stalo? Chodíš na preventivní prohlídky? Na jaké? 

 

OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

NÁSILÍ 

Život člověka není poskládán jen z příjemných a radostných okamžiků. Během života 

se setkáváme s různými nástrahami. Nepotkáváme jen přátele, čekají nás i setkání 

s lidmi a situacemi pro nás nebezpečnými. K násilí dochází den co den. 

Násilí přináší mnoho bolesti, trápení a smutku v mezilidských vztazích a 

v každodenním životě. Násilí je zneužití vlastní síly (fyzické i psychické) moci a 

převahy a to například: 

 v rodině 

 ve škole 

 v internátu 

 ve vězení  

 v zaměstnání 

 na ulici 

Mnohdy to bývají zprvu jen maličkosti – urážlivé oslovení, pošťuchování, rány a 

nakonec opravdové rvačky. Posléze se tyto maličkosti mohou změnit v násilné 

chování, v jehož důsledku může být poškozena důstojnost člověka a jeho zdraví. 

Člověku, který ubližuje jinému, říkáme agresor, ubližovanému říkáme oběť. 

                           

 Co je to psychické násilí? Co je to fyzické násilí? 
Jaké vlastnosti má agresor a jaké oběť? 
 

 

Kdo proti násilí nic nepodnikne, kdo zavírá oči nebo se 

všelijak vykrucuje, přispívá k jeho šíření. 

Myslíš si, že je to pravda? Znáš takové situace? 

OTÁZKY 

OTÁZKY 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ŠIKANA 

Patří mezi nejzávažnější negativní jevy nejen ve škole. Šikana je zlomyslné 

psychické a fyzické týrání slabších jedinců. Cílem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit 

jiného člověka nebo skupinu. V důsledku šikany dochází ke snížení sebeúcty, 

sebevědomí oběti, k sebepoškozování. Mezi typy šikany můžeme řadit slovní 

agresi: (urážky, pomluvy, zesměšňování, příkazy), fyzickou agresi (bití, týrání, 

krádeže a ničení věcí).  

Pro některé žáky se škola může stát místem utrpení a strachu. V některých školách 

nenašlo násilí úrodnou půdu. Vždy je lepší násilnému chování předcházet 

vytvářením pravidel soužití a zdravých sociálních vztahů ve škole i v rodině. Škola 

musí vydat soubor pevných, reálně splnitelných opatření, z nichž je patrné, že 

šikanování není tolerováno.  

 Podle obrázků vyprávěj, o jaký typ šikany se jedná. 

                            

    

 
 
 Zamysli se nad příběhem, vyjádři svůj názor. 
 
                                                  

 

 

 

 

  ÚKOL 

Učitel vešel do třídy a uviděl Honzu, jak stojí před tabulí, má roztrhanou košili a 
brečí.  
Na otázku, co se stalo, chlapec neodpovídal, jen se nejistě díval po třídě. 
 „To byla legrace.“  
„Honza to bere moc vážně.“  
„Vždyť se nic nestalo,“ ozvaly se hlasy ze zadních lavic. Honza rozpačitě 
přikývl. Učiteli se viditelně ulevilo. Vyšetřování mohlo skončit. 

  ÚKOL 
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DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Řadíme sem násilí v rámci partnerského vztahu, násilí páchané na dětech a mezi 

dětmi (sourozenci), násilí vůči starším členům rodiny. Rodina je do jisté míry 

uzavřenou sociální skupinou, do které často nemůže nikdo zvenčí zasáhnout. Pokud 

má někdo sklon chovat se agresivně a ubližovat jiným, projeví se to právě 

v domácnosti.  

Nejčastější formy domácího násilí: 

 sexuální násilí 

 fyzické násilí 

 psychické násilí 

 sociální násilí 

 ekonomické násilí 

 

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ 

Zahrnuje jakékoliv formy pohlavního styku, masturbaci nebo osahávání těla oběti za 

účelem dosažení sexuálního vzrušení, uspokojení. 

Formy sexuálního zneužívání  

 bezdotykové (setkávání s exhibicionisty, působení pornografických materiálů) 

 kontaktní (pohlavní kontakt, laskání těla, pohlavních orgánů), patří sem též 

znásilnění, incest, pedofilie atd. 

 

 

Vysvětli pojmy incest, pedofilie, exhibicionista. 

UMÍM:   

 ŘÍCI NE! 

 UTÉCI! 

 NĚKOMU SE SVĚŘIT! 

 ZAVOLAT POLICII! 

  ÚKOL 
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SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI 

Každý člověk má právo na ochranu před jakýmkoliv násilím. Oběti násilí potřebují 

vždy neodkladnou pomoc. V České republice existuje mnoho organizací, které 

pomáhají obětem násilí v různých krizových a intervenčních centrech. Tato centra 

poskytují odbornou pomoc a podporu ohroženým osobám. Zaměřují se na sociální 

poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství a krátkodobé pobyty pro 

osoby v krizi. Veškeré služby těchto center jsou bezplatné, pracují v nich vyškolení 

pracovníci. Mezi nejznámější patří: 

 Linka důvěry; 

 Krizové centrum pro týrané a zneužívané děti Rosa; 

 Bílý kruh bezpečí;  

 RIAPS; 

 Žena v tísni; 

 DONA 

 

 

                              
 
Vyhledej na internetu uvedená krizová centra a zjisti, jaké služby           
poskytují. Zjisti, zda v našem městě nebo jeho blízkém okolí 
existuje nějaké takové centrum. 

   

   

  ÚKOL 
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ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Užívání, ale hlavně zneužívání návykových látek je celosvětovým problémem. 

Nekonečná jednání o legalizaci (uzákonění) drog patří již dlouhou dobu k hlavním 

tématům. Soustřeďuje se na ně pozornost médií, odborníků a ostatní veřejnosti. 

Bohužel se nedaří návykové látky ze života lidí odstranit, proto je nutné klást větší 

důraz na prevenci. 

 Drogy jsou přírodní a syntetické (vyrobené chemicky) omamné látky, které ovlivňují 

činnost nervové soustavy. Mohou způsobit změny tělesné, duševní, emoční, změny 

chování jednotlivce a jsou schopny vyvolat závislost. 

Druhy závislosti 

Káva, alkohol, cigarety, drogy patří mezi návykové látky.  

Při pravidelném a dlouhodobém užívání působí negativně na naše zdraví. 

 

Příčiny závislosti 

Člověk sáhne po droze třeba proto, že mu pomáhá zbavit se nejistoty, strachu, cítí se 

uvolněně. Jiným důvodem bývá dočasný únik od problémů, nudy a stresu. 

K závislosti se obvykle dostane od počátečního experimentování přes tzv. víkendové 

braní a postupem času i pravidelné, každodenní braní. Zpočátku může užívání drogy 

kontrolovat, ale velmi brzy tuto schopnost ztrácí. Potom již není snadné upustit od 

užívání drogy, později je to dokonce bez odborné pomoci nemožné.  
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ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Dělení drog 

1. Základní dělení:     

LEGÁLNÍ – alkohol, cigarety 
 
NELEGÁLNÍ – kokain, hašiš, heroin, marihuana, pervitin, extáze atd. 

 MĚKKÉ – např. marihuana 

 TVRDÉ – např. kokain, heroin 

2. Podle vstupu do organismu: 

ŮSTY – např. extáze 

INJEKČNĚ – např. pervitin 

KOUŘENÍM – marihuana 

Ten, kdo drogy prodává nebo šíří (dealer), se pochopitelně dopouští trestného činu. 

Ale i ten, kdo má drogy v držení pro tzv. „osobní potřebu“ (narkoman) v množství 

větším než malém, porušuje zákon.                      

Co jsou to návykové látky? Jaké znáš návykové látky? 
Kdo je to dealer?                     OTÁZKY 
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ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Rizika zneužívání 

Každý závislý mění svým chováním nejen svůj život, ale obvykle zasahuje i do života 

svých blízkých. Postupně se dostavují problémy ve škole, v zaměstnání, se 

spolupracovníky, spolužáky, s rodiči atd. Nastupují i vážné zdravotní důsledky. Vše 

začne docela nenápadně například konverzacemi nad sklenkou alkoholu a skončí 

pravidelnými návštěvami barů, pivnic a podobných zařízení. A v tom nejhorším 

případě člověk od lehčích drog povzbuzujících náladu zabředne do nekončícího 

koloběhu získávání prostředků na nákup tvrdých drog. Konce pak mohou být 

definitivní. 

O jednom takovém osudu vypráví i následující ukázka z knihy „My děti ze stanice 

ZOO“. 

 

 

 

 

 

 

 
Přemýšlej, proč Atze udal před sebevraždou překupníky drog.  
Znáš jinou knihu s podobnou tematikou? 
 

 

Správnou výchovou, dobrým citovým zázemím, vhodným trávením volného času a 

budováním zdravého sebevědomí se člověk stává odolnějším vůči nástrahám 

současného světa, ke kterému drogy také patří. Proto si pamatuj! 

DROGA MĚNÍ POHLED NA SVĚT KOLEM NÁS, POSLÉZE MĚNÍ NAŠE 

HODNOTY A NAKONEC MĚNÍ ČLOVĚKA SAMÉHO. BERE VŠE, CO MÁME…!!! 

„Pár dní jsem Atzeho neviděla. A teď jsem četla v novinách, co se s ním v poslední 

době dělo. Už minulej tejden si píchnul moc silnou dávku a skončil v nemocnici. Jeho 

přítelkyně Simona si prořízla tepny. Oba je zachránili. Den před svou smrtí šel Atze na 

policii a prásknul tam všechny kšeftíky, který znal, taky dvě holky, kterejm se říkalo 

dvojčata a který měly vždycky nejčistší fet. Pak ještě napsal dopis na rozloučenou, 

v novinách ho otiskli: Skončím teď svůj život, protože herák jako já způsobuje svým 

příbuzným a přátelům jen zlobu, starosti, hořkost a zoufalství.  Neničí jen sám sebe, 

ale taky všechno okolo. Děkuji svým milým rodičům a mé milé babičce. Fyzicky 

neexistuju. Herák, to je to nejhorší, čím se člověk může stát.“ 

  ÚKOL 
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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

PREVENCE ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Předcházet vzniku drogové závislosti a pokusit se řešit problémy s tím související 

můžeme my sami, rodina, škola i vrstevníci. Ve většině případů se však neobejdeme 

bez pomoci odborníků a institucí působící v oblasti prevence a léčby závislostí.  

Cílem jejich pomoci jsou následující oblasti: 

 poskytování informací, poradenství; 

 výměna jehel a stříkaček, poskytování kondomů, náčiní na dezinfekci; 

 poskytování nebo zprostředkování základního zdravotnického servisu a testů; 

 pracovní a léčebné programy; 

 individuální a skupinová terapie; 

 rodinná terapie; 

 léčebné pobyty ve střediscích nebo v terapeutických komunitách; 

 nabídka následné péče po léčbě závislosti; 

 bezplatné telefonické konzultace na poradenské a krizové lince po 24 hodin. 

 

Protidrogové instituce působící v České republice: 

 K-centrum 

 Psychiatrická léčebna; 

 Terapeutická komunita;  

 Střediska pro mládež; 

 Ambulantní psychologické a psychiatrické 

ordinace; 

 Terénní programy, streetwork; 

 Krizová centra, linky důvěry; 

 Protidrogový koordinátor; 

 Protidrogové poradny a centra (DROP IN, SANANIM apod.) 

Vyhledej na internetu protidrogové instituce a odborníky, kteří 
poskytují služby drogově závislým v našem regionu. 
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PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ 

Patří rovněž mezi závislosti, má podobné 

rysy, jako ostatní závislosti. Člověku, který 

je závislý na hracích automatech, říkáme 

gambler. Takový člověk trpí utkvělou 

představou hry, musí neustále hrát, 

prosází spoustu peněz a zadlužuje se. 

Finanční prostředky si nejprve půjčuje, 

později si je opatřuje kriminální činností.  

Méně nápadnou formou závislosti je 

závislost na počítačích, především na 

počítačových hrách a internetu. Člověk 

ztrácí pojem o času, příliš často a velmi 

dlouho pobývá u počítače, nedodržuje 

životosprávu. K tomu se přidávají také 

zdravotní potíže vyplývající z nedostatku 

pohybu a námahy zraku. 

Hra či čas strávený na internetu se stávají určitým způsobem řešení osobních 

problémů, vedou ke zhoršení rodinný vztahů, opouštění dřívějších zájmů a přátel. 

Dostavuje se pocit prázdnoty, člověk se stává podrážděným při omezeném přístupu 

ke hrám či internetu, krade peníze na nákup her.  

Zneužívání návykových látek a všechny druhy závislostí jsou negativní stránkou 

lidské společnosti. Zanechávají stopy na těle i duši. Záleží na každém z nás, jak se 

rozhodneme a jak budeme bojovat proti pavučině závislosti, která nás obklopuje. 

   
                            
 
Zamysli se nad tím, kolik času trávíš denně u počítače či 
sledováním televize. Kolik času trávíš u jiných činností? 

  ÚKOL 
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NÁBOŽENSKÉ SEKTY 

Sekta je zvláštní uzavřená skupina 

odtržená od ostatní společnosti. Sekty 

nejsou žádným novým jevem. 

Vyskytují se více než dvě tisíciletí. 

Sekta se vyznačuje odlišnými názory, 

způsobem života a chováním vůči 

okolnímu světu i k sobě samým. 

Každá sekta je přesvědčena o své 

výjimečnosti. Své učení považuje za 

jediné správné. Přijímá nové členy za 

přesně stanovených podmínek. 

V čele sekty stojí silná osobnost, její 

vůdce. Oběťmi sekty jsou velmi často 

inteligentní a vzdělaní lidé, kteří se dostali do nějaké obtížné životní situace a 

prostřednictvím sekty z ní hledají východisko.  Uvnitř takového společenství platí 

přísná pravidla a jejich nedodržování se tvrdě trestá. Proti škodlivému vlivu sekt na 

psychiku člověka bojují u nás i ve světě různá hnutí. Je to nebezpečná a velmi nejistá 

cesta, která může skončit smrtí.   

Ve světě i u nás působí různé sekty, mezi nejznámější patří například: 

 Svědkové Jehovovi 

 Mormoni 

 Scientologie  

 Haré Kršna 

 Hnutí grálu 

 Satanisté 

Vyhledej na internetu jaký je rozdíl mezi sektou a kultem. ÚKOL 
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  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE 

Člověk je tvor společenský a komunikace (dorozumívání), patří k  jeho základním 

potřebám. Proto se učí nejen mluvit, číst a psát, ale také jiným dorozumívacím 

technikám. K výměně zpráv dochází i tehdy, když mlčíme. Komunikovat s ostatními 

se učíme na základě vrozených předpokladů. Někomu z nás se to daří lépe, jinému 

hůře. 

 

 

                         

Poznáš, který z těchto obrázků znázorňuje komunikaci?  
Co je tvojí předností při komunikaci a jaké máš nedostatky? OTÁZKY 
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KOMUNIKACE 

Komunikace přispívá k vzájemnému porozumění. Všude, kde se setkáváme 

s ostatními lidmi, sdělujeme a přijímáme informace. Mnoho věcí si však sdělujeme 

také mimoslovně. Za běžných okolností probíhají tyto složky komunikace současně. 

Slovní komunikace (verbální) je komunikace, při níž používáme slova. Ta můžeme 

říci nebo napsat. Základem řeči jsou ale věty, ve kterých slova získávají přesnější 

význam. Schopnost dorozumět se nějakým jazykem je jednou z nejdůležitějších 

forem lidské komunikace. 

Většinu informací si sdělujeme pomocí tzv. mimoslovní komunikace (neverbální). 

Tónem hlasu, tím, jak se tváříme, sedíme nebo se pohybujeme, tím vším předáváme 

o sobě svému okolí řadu informací, které mohou být důležitější než to, co říkáme. 

Výrazem obličeje si sdělujeme především emoce. Mimika vypovídá o naší radosti, 

spokojenosti, naší zlobě, smutku, údivu i překvapení. 

 

Viděl(a) jsi někdy mima?  
Jak se dorozumívá? 

Jaké pocity znázorňují tyto obrázky?  
Zkus neverbálně vyjádřit strach, vztek, radost, pohodu.                                             

   

  ÚKOL 

OTÁZKY 
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  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

KOMUNIKACE 

Každé dorozumívání mezi lidmi je spojeno s neverbálním, popřípadě slovním 

projevem, se situací, s okolnostmi, za jakých rozhovor probíhá, i s tím, jak se 

přítomní cítí. Řeč těla je upřímnější než to, co pronášíme ústy. Jen 7 % všech 

informací, které během rozhovoru získáváme, si odneseme ze slov. Chceme-li se 

s ostatními dobře dorozumět, měli bychom cvičit svou schopnost pozorovat. 

 

  Prohlédni si obrázek a popiš situaci. 

 

Určitě jsi byl(a) například v pedagogicko-psychologické poradně. Představ si, že na 

obrázku psycholog hovoří právě s rodiči dítěte, které má ve škole problémy. Pokuste 

se společně rozluštit řeč těla jednotlivých postav. Všímej si držení těla, gestikulace, 

polohy rukou.  

  ÚKOL 
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  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

KOMUNIKACE 

 

Pokus se odpovědět na následující otázky. 

 

 1. Víš, jak se při pozdravu správně stiskne ruka?. Vyzkoušejte ve dvojicích. 

 2. Vadí ti, když spolužáci užívají vulgární slova? Proč? 

 3. Skáčeš při hovoru lidem do řeči? 

 4. Umíš beze slov vyjádřit, že se ti něco povedlo? Ukaž jak? 

 5. Stydíš se oslovit neznámého člověka? Pokud ano, tak proč? 

 6. Díváš se při hovoru lidem do očí? 

 7. Umíš vyslechnout kamaráda? Zamysli se, kdy to bylo a o čem ti vyprávěl?  

 8. Co sděluje zdvižený palec na obrázku? 

 9. Vyjádři jedním slovem pocit, který znázorňuje druhý obrázek. 

10  Víš. co ve starověkém Římě znamenalo gesto palec nahoru – palec dolů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKY 
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  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

 

MORÁLKA 

Každá lidská společnost si vytváří svoji morálku, svůj soubor pravidel společenského 

života. Morálka je uznávání a dodržování určitých společenských norem a pravidel 

(například pomáhat lidem v nouzi, vážit si rodičů, nepoužívat násilí, mluvit pravdu).  

O těchto hodnotách by měl být člověk vnitřně přesvědčen a měl by se jimi řídit.      

Řada lidí se chová podle toho, co pokládá za slušné a správné. Respektují druhé, 

nijak jim neubližují a v rámci svých možností se jim snaží pomáhat. Řídí se morálními 

normami.  

Kdyby lidé nebyli ve svých činech ničím omezováni, řídili by se pravděpodobně 

pouze tím, co je pro ně dobré a prospěšné nebo co považují za správné. Co je ale 

prospěšné pro jednoho, nemusí být prospěšné pro druhého. Proto stát vymezil 

nejdůležitější pravidla, jimiž se musí řídit všichni občané. Takto stanovená pravidla 

nazýváme právní normy. 

                        

  Pokus se vysvětlit, co na obrázcích není správné. 

 

 

 
                           
 O kterých lidech se říká, že nemají svědomí? 
 Kdy tě „hryzalo svědomí“? Jak si to vyřešil(a)? 

  ÚKOL 

OTÁZKY 
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  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

 

MORÁLNÍ ROZVOJ 

Pokud někdo nedodržuje morální normy, možná si o něm pomyslíme, že je 

nezdvořilý a bezohledný. Avšak člověk, který nedodržuje ani právní normy, je 

nebezpečný a ohrožuje společnost. Proto k jejich dodržování může být donucen a za 

jejich nedodržování potrestán.  

 

 Rozliš, které z uvedených příkladů se týkají právních norem a    
  které norem morálních. 

 

 

 

 

 

 

 

 Přečti si a zahraj danou situaci: 
 

 

 

 

 

 

Které chování bylo pro vás přijatelnější? Proč? 
Jak ses v dané situaci cítil(a)? 

Morální normy? 
 neplnění slibů 

 pomlouvání přátel 

 krádež 

 nezdvořilost 

 daňový únik 

 vražda 

  ÚKOL 

Domluvili jste se se spolužáky, že se všichni sejdete po 
vyučování znovu ve třídě, abyste společně vyřešili důležitý 
problém. 
Téměř všichni jste už na místě, ale dva kamarádi ještě 
nedorazili. 
Přijdou až po 15 minutách. 
První vysvětluje, proč nepřišel včas. 
Druhý přiznává svou chybu a omlouvá se. 

 OTÁZKY 

  ÚKOL 
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  ÚKOL 

  Změny v životě člověka a jejich reflexe 3. 

 

DĚTSTVÍ  

Charakterizuje vývojovou etapu člověka od narození po dospělost. Dělí se na: 

Novorozenecké období je první měsíc života. Po narození dítě většinu dne prospí. 

Průměrná váha je 3 500g a 50 cm. Je vybaveno důležitými reflexy: sací, saje 

mateřské mléko, obranný – pláč, kterým dítě reaguje na pocity nelibosti a hladu, 

úchopový. Hlava novorozence je velká, trup je dlouhý a má krátké končetiny. 

Kojenecké období trvá do konce jednoho roku. Hlavní výživou je stále především 

mléko. Rychle se tělesně a duševně vyvíjí. Průměrná hmotnost v jednom roce je  

10 kg a výška 75 cm. V tomto období se začínají prořezávat řezáky, slovní zásoba je 

3 až 5 slov. 

Batolecí období trvá do 3 let. Do konce druhého roku se prořezávají mléčné zuby. 

Vyvíjí se pohybové schopnosti. Dítě leze a chodí. Slovní zásoba se rozšiřuje.  

Na konci třetího roku zná až tisíc slov. Hmotnost tříletého dítěte je přibližně 15 kg.   

Předškolní období trvá do 6 let. Mění se tělesné rozměry, rozvíjí se duševní 

schopnosti. Dítě touží po činnosti v dětském kolektivu. Hlavní činností je hra, při níž 

se rozvíjí paměť, především řeč a myšlení. Začíná výměna dětského chrupu.  

Mladší školní věk trvá do 12 let. Tělesné tvary se zaoblují, prořezávají se trvalé 

zuby. Dítě začíná chodit do školy a stává se společenským. 

Starší školní věk je období od 12 do 15 let. V tomto věku roste rychleji nejen tělo, 

ale zvyšuje se také jeho síla. Jedinec je ovlivněn silně pubertou. Učí se přijímat 

zodpovědnost za svoje chování a jednání. 

  

                      

Podle obrázků urči jednotlivá období. 



34 

 

    Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

ZÁKLADY PÉČE O DÍTĚ 

Narození dítěte je jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě. Na miminko se rodiče 

obvykle těší a očekávají je s láskou a upřímnou touhou dát mu to nejlepší. Péče 

zahrnuje starání se o všechny potřeby dítěte od jeho narození až do dospělosti.  

Novorozenec 

Je miminko od narození do 28. dne. Od prvních dnů vnímá své okolí sluchem. 

Rozeznává světlo o tmu. Základní komunikací novorozence je pláč, který má různé 

příčiny (hlad, žízeň, únava, samota, zima, horko, bolest). Většinu dne novorozenec 

prospí. Je zcela odkázán na péči matky. Přebalování novorozence by mělo probíhat 

6 -8x za 24 hodin. Pleny můžeme zvolit látkové či jednorázové. 

Nejpřirozenější stravou je pro něj mateřské mléko. Mateřské mléko obsahuje 

nezbytné složky pro zdravý růst a vývoj dítěte. Obsahuje bílkoviny, cukry, vitamíny a 

minerální látky. Kojení by mělo probíhat 7 -10x za 24 hodin. Plně postačí do šestého  

měsíce věku dítěte. Ženy, které kojí, by si měli dávat pozor na to, co jedí a pijí. 

Důležitá je jejich zdravá a vyvážená strava. V žádném případě by neměly kouřit a pít 

alkohol. Pokud žena nemůže kojit, existuje celá řada mlék, která jsou přizpůsobena 

potřebám a věku dítěte. 

 

                              Jaké základní vybavení je potřeba pro novorozence? 

 

novorozenec 

 

držení novorozence při kojení 

OTÁZKA 
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    Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

Kojenec 

Je miminko od 6. týdne do jednoho roku. V tomto období prochází velkými změnami. 

Během roku se naučí spoustu věcí. Postupně koordinuje své pohyby, otáčí se, zvedá 

hlavičku, převalí se ze zad na břicho a naopak, uchopuje předmět, prohlíží si ho, 

naučí se sedět, lézt, staví se na nohy, udělá první krůčky, řekne první slůvka. Pozná 

nejbližší členy rodiny. Nejvhodnější stravou je do 6. měsíců  mateřské mléko, poté se 

začíná s příkrmy, jako jsou polévky, přesnídávky, kašičky, ovocné a zeleninové 

šťávy. Jí 5 – 6 x denně. Z tekuté a kašovité stravy postupně přechází na stravu 

tuhou.  

 

Batole 

Je dítě od jednoho roku do tří let. Na začátku batolecího věku se naučí chodit, kolem 

3. roku bývá chůze již jistá. Ze slabik postupně přechází na slova, ve třech letech 

tvoří jednoduché věty. Během tohoto období přestává nosit pleny, nejprve přes den, 

později  i v noci. Jídlo má být lehce stravitelné, nekořeněné, jen lehce solené. Batole 

jí 4-5x denně. Na konci období se zapojuje do kolektivu – nástup do školky. 
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe 3. 

PUBERTA -  DOSPÍVÁNÍ 

Je významným obdobím v životě jedince. Dospívání v životě člověka znamená 

hledání sebe sama.  Významnými projevy dospívání bývají tělesná proměna a změny 

v prožívání. Jednou z prvních pubertálních změn je nápadně rychlý růst. Vaše 

konečná výška záleží především na dispozicích zděděných po rodičích.  

Vyvíjí se i druhotné pohlavní znaky: 

 objevuje se ochlupení v podpaží, na zevních pohlavních orgánech; 

 rostou vousy a mění se hlas u chlapců; 

 vyvíjí se mléčné žlázy a rostou prsa u dívek; 

 výrazněji roste svalstvo u obou pohlaví, u dívek se dostavuje menstruace, u 

chlapců poluce. 

Dochází k rozkolísanosti v citové oblasti, pocitům nejistoty, předrážděnosti, vyšší 

zranitelnosti, napětí a dennímu snění. Vše se projevuje ve vztazích k okolí, a 

zejména pak ve vztazích k rodičům, učitelům a dalším dospělým osobám. Vše 

vyžaduje vzájemnou toleranci mezi světem dětí a dospělých. Právníci považují 

jedince za dospělého od osmnácti let. Rodiče považují své dítě za dospělé tehdy, 

když jsou schopny se o sebe samy postarat.  

Nebojme se puberty, najdeme sami sebe a cestu k druhému člověku.  

                                    

Podle obrázku urči období dospívání.      

 

 
Jaká další období představují obrázky? Jak chápou dospělost      
svých dětí rodiče? Kdy je člověk dospělý podle práva?                                                                                                                                                                                                                                                                       

  ÚKOL 

OTÁZKY 
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

SEXUÁLNÍ DOSPÍVÁNÍ 

Žena a muž jsou dvě rozdílné bytosti lišící se tělem i duší, a přesto touží žít spolu 

v páru. Jste ve věku, kdy na sobě pozorujete mnohé změny. Neprojevují se u vás jen 

změny tělesné, ale i duševní. Dospíváme od chvíle, kdy jsme se narodili. 

Nejvýznamnější je období, kdy přestáváme být dětmi a kdy se z nás stávají dospělí. 

Toto období začíná přibližně v deseti letech a končí s dvacátým rokem věku. Většina 

tělesných změn probíhá v prvních letech dospívání. Jednou z prvních změn je 

nápadně rychlý růst.  

Vnitřní pohlavní orgány ženy 

                                                  
Děloha je svalový orgán hruškovitého tvaru. V době 
pohlavní zralosti prodělává změny, které se pravidelně 
opakují v menstruačních cyklech.                                  
 
Dva vaječníky jsou orgány, v nichž se vyvíjejí vajíčka. 
V době puberty jsou v každém vaječníku uloženy 
statisíce zárodečných buněk, kde dozrávají vajíčka. 
 

Děložní hrdlo spojuje dělohu s pochvou. 
 
Vejcovody jsou orgány, jimiž se vajíčka dostávají do dělohy. 
 
Pochva je část těla, která spojuje dělohu s vnějšími pohlavními orgány. 
 
 

Vnitřní pohlavní orgány muže                                                                                                                    

                     

1 varle 
2 nadvarle       
3 prostata 
4 chámovod 
5 semenný váček 
6 močová trubice 
7 topořivé tělesa     
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

STÁVÁME SE MUŽEM A ŽENOU 

Nejdůležitější anatomické rozdíly jste si možná uvědomili 

už v mateřské škole, později jste si všímali i dalších 

odlišností.  

Menstruace – pokud nedojde k oplození vajíčka, 

sliznice dělohy odumře a během několika dní (4-7) po 

částech opouští tělo pochvou. Krvácení se dostavuje 

každý měsíc. Každý cyklus trvá přibližně 28 dnů. 

 

Poluce – jde o přirozený jev doprovázející 

dospívání chlapců. Často dochází k samovolné 

erekci i bez zjevného důvodu. Při sexuálním 

zrušení se penis zaplní krví a ztopoří, dochází 

k výronu semene – ejakulaci. 

Fáze vývoje dívky:                                              Fáze vývoje chlapce: 

1. růst vaječníků;    

2. růst těla do výšky, prsa, zaoblení  

    boků; 

3. první menstruace;                                                  

4. růst ochlupení, vývoj druhotných 

    pohlavních znaků.                                                                                          

1. růst varlat; 

2. růst těla do výšky, ochlupení; 

3. tělesný růst – ramena; 

4. penis vyvinut, plně vyvinuté  

    druhotné pohlavní znaky. 
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

LÁSKA 

Jde o nejhlubší cit v lidském životě. Od lásky musíme odlišit pouhou zamilovanost. 

Jde o první cit, který se mezi chlapcem a dívkou vytváří. Zamilovaní vidí svého 

partnera „růžovými brýlemi“ a zamilovanost je pro chlapce a dívky vašeho věku ten 

nejkrásnější cit. Patří k němu milostná psaníčka, významné pohledy, důvěrné 

povídání, první nesmělá pusa. 

Většina z nás se během dospívání zamiluje několikrát. Nejprve jde o zalíbení, které 

netrvá dlouho. S přibývajícím věkem trvá cit déle a pociťujeme touhu trávit spolu 

každou volnou chvíli.  

Na otázku „Co je láska?“ není snadná odpověď. Určitě jsi už slyšel následující 

přirovnání. 

Láska je………… jako lítání v oblacích. 

Láska je………….jako pohled na svět přes 

růžové brýle. 

Láska je………….jako hudba zvonků 

štěstí. 

                                 

Vyber a zdůvodni, které přirovnání ti připadá jako nejvhodnější.                            
Pokus se vymyslet další výstižná přirovnání. Pamatuj však, že 
láska se nemá uspěchat, je krásné prožívat ji krok za krokem. 

   

  ÚKOL 
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A MOŽNÁ OHROŽENÍ 

Otázka, ve kterém věku je vhodné začít s pohlavním životem, se vyvíjela s ohledem 

na sociální, ekonomické a náboženské vlivy. Na počátku 20. století začínaly dívky 

pohlavně žít přibližně ve 20 letech, chlapci ve 22 letech. V 80. letech se tato hranice 

snížila o 3 roky. Sexuální život bychom měli začínat s tím, koho dobře známe a 

s kým nás pojí hluboký citový vztah. 

                                    

Prohlédni si fotografie a pokus se určit nežádoucí účinky 
předčasného sexuálního života. 

 

Zdraví v oblasti reprodukce (zejména u dívek) je v současnosti stále více 

ohrožováno: 

 předčasným zahájením pohlavního styku; 

 těhotenstvím mladistvých; 

 potratem (interrupcí); 

 promiskuitou a prostitucí;  

 sexuálně přenosnými chorobami; 

 zánětlivým onemocněním pohlavních orgánů; 

 návykovými látkami. 

  ÚKOL 
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  OTÁZKY 

  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

CO K LÁSCE PATŘÍ A CO NE? 

Závažným problémem pohlavního života mládeže v současné době je konzumní 

vztah k sexu. Sex je uskutečňován s nahodilým partnerem, bez citového prožitku, 

často pod vlivem alkoholu. Někdy chlapec či dívka udržují vztah s několika partnery 

současně. Tento jev nazýváme sexuální promiskuitou. Přináší problémy v oblasti 

citové, mravní, ale především zvyšuje riziko přenosu pohlavních chorob. Při tomto 

způsobu života také můžeme s větší pravděpodobností potkat člověka trpícího 

sexuální úchylkou. K nejčastějším sexuálním deviacím patří: exhibicionismus, 

voyeurismus, pedofilie, fetišismus, sadismus a další. 

Najdi ve slovníku cizích slov nebo na internetu, co výš uvedené 
deviace znamenají. 
 

Jak se ubránit? 

 
 
Znáš další způsoby, jak se ubránit? Proč je nebezpečný autostop? 

 

Nechodit na schůzky domluvené 
s neznámým přes internet. 

 

Nechodit v místech, kde je možno 
zavlečení do domů, dvorů… 

 

Odmítat nabídky cizích řidičů týkající se 
odvozu, nestopovat. 

 

Nenavazovat kontakt s lidmi, které vy ani 
ostatní neznáte. 

  ÚKOL 
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ODLIŠNOSTI V LÁSCE 

Homosexualita  

Jedná se o trvalé, sexuální a citové zaměření na jedince stejného pohlaví. Ženská 

forma homosexuality je označována za lesbismus.  

Transsexualismus  

Patří mezi poruchy pohlavní identity. Muž se cítí být ženou, odmítá vlastní mužské 

tělo, žena se cítí být mužem, a proto odmítá své ženské tělo. Tomu odpovídá jejich 

myšlení, cítění i chování. V dospělosti usilují tito lidé o změnu životního stylu, anebo 

operativní změnu a s ní související hormonální léčbu. 

Diskutujte o uvedených rozdílech v sexualitě, které jsou 
zachyceny na fotografiích. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Ve světě jsou státy, jejichž zákony povolují uzavření manželství také homosexuálním 

dvojicím. Jedná se o tzv. registrované partnerství. 

Mohou v ČR uzavřít homosexuálové manželství?                                    

  

  

  ÚKOL 

OTÁZKA 
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

NÁSLEDKY KLOPÝTNUTÍ V LÁSCE 

Mezi mládeží přetrvává názor, že při prvním pohlavním styku se nemůže nic přihodit. 

Je to omyl! I na první pohlavní styk se vztahují všechna rizika. Dívka může otěhotnět, 

může dojít k přenosu pohlavní choroby. Proto by mělo být i při prvním milování 

samozřejmé užití antikoncepce. 

Rodičovství je posláním a uměním, ke kterému potřebujeme nejen talent a dobré 

znalosti, ale měli bychom být i fyzicky a psychicky zralí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamysli se nad úryvkem a vymysli dvě varianty konce toho 
příběhu. 

 

Asi 46 milionu žen na celém světě se každoročně rozhodne ukončit své těhotenství 

umělým potratem (interrupce). Interrupce je umělé ukončení těhotenství. Jde o umělý 

a záměrný potrat provedený chemickými nebo chirurgickými prostředky. Umělý potrat 

provedený lékařem je povolen jen v raných stádiích těhotenství a to do 12. týdne. 

  
Co si o tom myslíte? Jaká rizika přináší ženě interrupce? Má žena 
právo svobodně rozhodovat o svém těhotenství? 

„Mám tě ráda,“ zašeptala horce. 

„Miluji tě, strašně moc tě miluji,“ šeptala jeho zadýchaná ústa. 

Na tuhle chvíli se Hedvika strašně dlouho  připravovala. Na ten okamžik, kdy mu to 

konečně řekne. „Miláčku, dej mi ruku na břicho…“ 

Ve vzduchu se vznášel velký otazník a kroužil kolem. 

„…co? Cože?“ řekl Cyril. 

„Ano, miláčku, budeme mít děťátko,“… 

„Víš to jistě?“ zeptal se překvapeně. „Vím“ zašeptala, „již jsem byla u lékaře.“ 

„Ty ses zbláznila! Víš kolik nám je let, přece ještě nejsme připraveni na to mít dítě. 

Oba chodíme ještě do školy, kdo by nás živil? Hedvika spolkla slzy a… 

  ÚKOL 
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TĚHOTENSTVÍ A RODIČOVSTVÍ MLADISTVÝCH 

Předčasné, neuvážené zahájení pohlavního života bez použití antikoncepce může 

přinést partnerům neplánované otěhotnění partnerky a tím i řadu následných 

problémů: Uzavřít sňatek, anebo jít na potrat? Jak to říci rodičům?  

Mladistvý – je člověk, který dovršil patnáctý rok věku 

a nepřekročil osmnáctý rok svého věku.  

Těhotenství – začíná splynutím vajíčka a spermie a 

jeho uhnízděním v děloze. Těhotenství (neboli gravidita) 

trvá asi 273 dnů, tedy 9 kalendářních či 10 luneárních 

měsíců. Těhotenství končí porodem. 

Těhotenství mladých stále představuje velký společenský problém. Mladé těhotné 

ženy často graviditu tají, gynekologa začnou navštěvovat až v pozdějším stupni 

těhotenství. Do poradny chodí nepravidelně, a proto jim často chybí některá 

z povinných vyšetření. Často také nedbají rad lékařů (kouří, popíjejí alkohol). Toto 

všechno přináší rizika jak pro mladou matku, tak i pro plod. Hlavní rizika pro plod 

během těhotenství a porodu jsou: 

 riziko samovolného potratu 

 riziko předčasného porodu 

 nízká porodní hmotnost novorozence 

 riziko narození postiženého dítěte 

Mladí rodiče ve většině případů čelí i dalším problémům: nemají vlastní bydlení, 

nemají dostatek finančních prostředků, jsou velmi často odkázání na pomoc svých 

rodičů. Proto by mělo být rozhodnutí o tom, zda mít děti krokem uvážlivým a 

plánovaným, abychom mohli vytvořit milující a zdravou rodinu.   
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  Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

ANTIKONCEPCE 

Je ochrana před nežádoucím otěhotněním. Je jedním z prostředků užívaných 

k plánovanému rodičovství. Dnes máme k dispozici následující metody zabránění 

početí: 

 přirozené prostředky – metoda neplodných dnů 

 bariérové metody – prezervativ (kondom), pesar 

 chemické metody – hormonální antikoncepce 

 nitroděložní tělíska 

K nejdostupnější a nejčastější antikoncepci patří 

kondom. Chrání nejen před nežádoucím 

těhotenstvím, ale také před pohlavními 

chorobami. Kondomy si může každý koupit 

v supermarketech, drogeriích či lékárnách. 

Jsou k dostání také v automatech.  

 

Pamatuj si, že oba partneři by měli přistupovat k sexuálnímu životu zodpovědně a 

měli by si naplánovat své rodičovství na dobu, kdy na ně budou skutečně připraveni. 

Předčasné, neuvážené zahájení pohlavního života bez použití antikoncepce může 

přinést partnerům neplánované otěhotnění partnerky a tím i řadu následných 

problémů: Uzavřít sňatek, anebo jít na potrat. Jak to říci rodičům? 

 

Znáš ještě další antikoncepční metody? Která z antikoncepcí je 
podle tebe nejvhodnější pro mladé páry? Kde si lze antikoncepci 
obstarat. 

OTÁZKY

A 
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    Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE 

Milostné dobrodružství nemusí vždy přinášet jen samé příjemné zážitky. Bývá 

spojeno i s riziky nákazy pohlavně přenosných chorob. Pohlavními nemocemi se dají 

nazvat všechny choroby, které jsou sexuálně přenosné. Některé pohlavní nemoci 

mají dlouhou inkubační dobu. Sexuálně přenosnou chorobou může člověk nakazit 

svého partnera už v době, kdy ještě nemá žádné příznaky. Existuje více než 20 

sexuálně přenosných infekcí. Mezi nejnebezpečnější patří HIV, AIDS, syfilis, 

kapavka, hepatitidy atd. 

Z hlediska zdravotního, sociálního i společenského představují pohlavní nemoci 

velký problém. Nejrizikovější skupinou jsou mladí lidé, kteří začínají se sexuální 

aktivitou.      

Mezi základní způsoby ochrany před přenosem pohlavních chorob jsou:  

 sexuální zdrženlivost 

 partnerská věrnost  

 používání kondomu 

 pravidelné lékařské prohlídky 

 

Pamatuj si,  

že zdraví máme jen jedno a zodpovědné chování by mělo být vždy na prvním místě, 

může nám zachránit i život. 
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    Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

POHLAVNÍ NEMOCI 

Kapavka 

V současné době jedna z nejrozšířenějších 

pohlavních chorob. Jedná se o zánětlivé 

onemocnění pohlavních cest a močové trubice. 

Projevuje se pálením při močení a výtokem z ústí 

močové trubice. Přenáší se výhradně pohlavním 

stykem. Je způsobena bakterií a inkubační doba je 

2 – 14 dní. Léčí se antibiotiky zpravidla ambulantně, v těžších případech je nutná i 

hospitalizace. Neléčená kapavka se může rozšířit do kloubů a šlach, může způsobit 

srdeční obtíže. Velmi nebezpečná je v těhotenství, kdy hrozí přenos na dítě. 

Novorozenec je pak ohrožen oslepnutím.  

Syfilis 

Je nebezpečné bakteriální onemocnění, 

projevující se nejprve vznikem nebolestivých 

vředů. Přenáší se většinou pohlavním stykem, 

jen výjimečně použitím věcí denní potřeby od 

nakaženého člověka. Léčí se antibiotiky, je nutná 

hospitalizace nakaženého. Neléčený syfilis 

poškozuje mozek, nervový systém a srdce, 

v posledním stádiu končí smrtí. V těhotenství představuje obrovské komplikace nejen 

pro matku, ale zejména pro dítě. Někdy může dojít k potratu, v jiném případě se dítě 

narodí s různými deformacemi. V historii trpělo touto nemocí mnoho lidí, mnozí z nich 

za to zaplatili i životem. 

  
 
Jakým způsobem se může člověk nakazit kapavkou a syfilis? 
Jak se může člověk před těmito chorobami bránit? Znáš někoho z 
významných osobností, které zemřely na syfilis? 

  OTÁZKY 
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    Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

POHLAVNÍ NEMOCI 

HIV/AIDS 

Vážnou chorobou 20. století způsobenou virem HIV nazýváme AIDS. Onemocnění 

HIV / AIDS je známo zhruba od roku 1981. Od té doby se šíří v podobě pandemie po 

celém světě. Nejvíce jsou zasaženy rozvojové africké státy. Je to jednak z důvodu 

nedostatečné informovanosti a prevenci a také z důvodu sociální slabosti.  

Jedná se o nakažlivé pohlavní onemocnění, projevující se ztrátou obranyschopnosti 

proti jakýmkoliv chorobám. Je to vlastně syndrom imunitního selhání způsobený 

virem HIV.  

V současné době statistik se uvádí cca 40 milionů 

nakažených virem HIV. 

 Průběh onemocnění probíhá ve dvou fázích:  

 první fáze – příznaky chřipky a období klidu 

 druhá fáze – zhroucení imunitního systému 

 

 

 

 

Přenos viru HIV 

pohlavním stykem z matky na dítě krví 
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    Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

HIV/AIDS 

Krev je z hlediska přenosu viru HIV nejnebezpečnější tekutinou. Rizikové jsou 

zejména použité injekční jehly. Přenos krví  transfusí je dnes díky testování krve 

vzácný. Velkému riziku je vystaven i zdravotnický personál manipulující s krví.  

K přenosu HIV z matky na dítě může dojít jak během vlastního těhotenství, tak i 

během porodu. Další riziko přenosu viru HIV představuje i kojení, toho by se měla 

HIV pozitivní matka vyvarovat.  

U sexuálního přenosu zvyšuje riziko nákazy časté střídání partnerů. Možnost 

nakažení významně snižuje užívání kondomu. 

Přítomnost HIV v organismu lze zjistit pomocí krevních testů. Přestože se léky na 

HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevyléčitelná a 

smrtelná.  

Hepatitida B a C – virové žloutenky 

Mezi další sexuálně přenosné infekce 

patří žloutenky typu B a C. Tyto viry 

postihují játra a vyvolávají jejich zánět. 

Mohou je také velmi závažně poškodit.   

U tohoto onemocnění je velmi důležitá 

prevence. Nejúčinnější prevencí je 

očkování. Chronická žloutenka končí 

velmi často rokovinou nebo cirhózou 

jater. 

Prevence pohlavních nemocí 

Nejspolehlivějším způsobem prevence je partnerská věrnost. Prevencí před většinou 

pohlavních nemocí je používání kondomu a také nepochybně pravidelné lékařské 

prohlídky.  
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Zdravý způsob života a péče o zdraví   4. 

MÉDIA 

K získávání informací, zpráv a jejich předávání používáme různé sdělovací a 

komunikační prostředky (média). Čteme noviny, sledujeme televizi, posíláme SMS 

nebo vyhledáváme informace na internetu. Tyto prostředky mohou působit na různý 

okruh i množství lidí. Hromadné sdělovací prostředky působí na velké množství 

lidí.  

   

 

                                
 
                             Pomocí kterých sdělovacích prostředků lidé vyjadřují a přijímají  
                             sdělení? Které z nich umožňují oslovit velké skupiny lidí?  

Jako každá věc mají i hromadné sdělovací prostředky svou kladnou i zápornou 

stránku. Na jedné straně nás mohou rychle a snadno informovat o dění na celém 

světě, na druhé straně nemusí být vždy objektivní, mohou zkreslovat a manipulovat 

s námi.  

Reklama 

Má za úkol upoutat pozornost a vyvolat 

zájem člověka o určité zboží. Objevuje se 

například v tisku, v rozhlasu, na internetu, 

formou prospektů, plakátů, letáků apod. 

Reklamy výrobců útočí především na 

spotřebitele, je proto na každém z nás, aby se rozhodl sám, zjistil si potřebné 

informace, prostudoval další nabídky a nenechal se ovlivnit jen reklamou.  

OTÁZKY 
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OTÁZKY 

 

 Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI RŮZNÝCH ČINNOSTECH  

Úraz je jakékoliv úmyslné či neúmyslné poškození organismu. V každodenním životě 

se lidé běžně setkávají s lehkými úrazy, ale jen málokdo si uvědomuje, že úrazy 

nejsou jen zlomenina či pohmožděnina. Skutečnost je taková, že úrazy mají každý 

rok na svědomí mnoho životů a jsou tradičně nejčastější příčinou úmrtí nejen u dětí. 

Nejohroženější skupinou jsou tedy děti, dospívající mládež a staří lidé. Úraz však 

není náhodný, má své příčiny a ve většině případů je možné mu zabránit.  

Všude kolem nás se nachází dost nebezpečných míst, zvláště 

pro děti. Někdy se snaha vyniknout za každou cenu může změnit 

v riskantní hazardování se zdravím a životem. Každým rokem se 

objevují případy úrazů a úmrtí při sportu nebo v silničním 

provozu, způsobené nekázní a nedodržováním předepsaných 

pravidel.            

  Podívej se na obrázky a vysvětli, v čem tito lidé udělali chybu. 

                             

V čem spočívá nebezpečí, kterému se lidé na fotografiích vystavují? Také někdy 

riskuješ své zdraví? Uvědomuješ si všechna rizika, kterým se vystavuješ? 

Základním pravidlem ochrany před úrazem je vyhýbat se 
nebezpečným situacím, a především nepřeceňovat své síly. 

   ÚKOL 
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Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

ÚRAZY V DOMÁCNOSTI 

Domov je pro všechny místem bezpečí, klidu a pohody. Máme zde své nejbližší, 

přesto i doma hrozí mnohá nebezpečí. Až 44% veškerých úrazů v domácnosti jsou 

pády malých dětí. Další velká nebezpečí jsou v podobě dušení a domácích otrav. 

Dušení a otravy  

Obzvláště v kuchyni nebo koupelně mohou děti 

ochutnávat čistící nebo kosmetické prostředky. Rovněž 

malé předměty je nutné skladovat na bezpečných 

místech. Velké riziko představují také igelitové pytlíky, 

vinou kterých se může dítě udusit. Nebezpečí mohou 

představovat i rostliny, které po požití mohou být jedovaté.  

Popáleniny a opařeniny 

Veškeré hrnky a hrnce s horkým obsahem mohou 

způsobit vážné úrazy. Spálit se také můžeme o horký 

sporák či žehličku. Vážné popálení může způsobit i zásah 

elektrickým proudem. Proto nestrkejte do zásuvek žádné 

kovové předměty a mokrou rukou nemanipulujte s elektrickými spotřebiči.  

 Jaké další úrazy se mohou přihodit v domácnosti? 
OTÁZKA  
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Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

ÚRAZY V DOPRAVĚ 

Na následky dopravních úrazů umírá každoročně více než milion osob. Dalších 

padesát milionů je při dopravních nehodách zraněno. Každý den zahyne na silnicích 

kolem 3 000 osob. Na nehodovosti se podílejí nejen řidiči, ale i další účastníci 

silničního provozu, tj. chodci, cyklisti. Mimořádně ohroženou skupinou jsou děti. Proto 

je nutné věnovat zvýšenou pozornost preventivním aktivitám zaměřeným zejména na 

žáky mladšího školního věku, kteří jsou rizikem dopravního úrazu ohroženi nejvíce. 

 

Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze přispět například: 

 dodržováním pravidel silničního provozu 

 nepožíváním alkoholu a léků před jízdou 

 znalosti vlivu alkoholu, léků a návykových látek 

na způsobilost řízení motorových vozidel 

 ukázněností chodců v silničním provozu 

 používáním bezpečnostních pásů při jízdě 

 používáním dětských zádržných systémů  

 používání reflexních prvků při pohybu na silnici 

  znalostí poskytování první pomoci                           

                               Zopakujte si základní pravidla silničního provozu. 
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Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

ÚRAZY V DOPRAVĚ 

Při jízdě autem používáme bezpečnostní 

pásy. Pásy chrání cestující zejména 

v případě čelní srážky, kdy hrozí vymrštění 

osoby z předního sedadla. V České 

republice je povinnost poutat se na 

předních i zadních sedadlech. U dětí 

mladších 12 let a menších 150 cm je 

povinnost používat dětské zádržné systémy 

tzv. autosedačky. Užívání autosedaček zabrání více než v 70 % úmrtí dětí ve vozidle.  

Při jízdě na kole by měli cyklisté používat ochranou 

přilbu. Úrazy hlavy jsou u cyklistů často i příčinou smrti. 

Přilba zabraňuje poranění hlavy či mozku. V České 

republice je povinnost používání přilby u osob mladších 

18 let.  

Mezi účastníky silničního provozu patří i chodci. 

Chodci musí užívat především chodník nebo 

stezku pro chodce. Kde není chodník, chodí po 

levé krajnici. Při přecházení silnice musíme být 

vždy velmi pozorní. 

Mezi nejčastější chyby chodců patří: 

 náhlé vběhnutí do vozovky bez rozhlédnutí 

 přecházení na nevhodných místech 

 přebíhání přes vozovku  

 náhlá změna směru jízdy u cyklistů 

 nerespektování pravidel silničního provozu 
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Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

ÚRAZY PŘI SPORTU 

Mnoho úrazů při sportu je způsobeno nepoměrem mezi fyzickou náročností aktivity a 

skutečnou dovedností člověka. Téměř každý sport předpokládá určitou výbavu a 

dovednosti. Riziko úrazu zvyšuje oslabení po nemoci či dlouhodobá pasivita, 

podvýživa nebo obezita. Také delší pauza například před sezónním sportem. Proto 

bychom měli mít na paměti, že před každou pohybovou aktivitou je nutné se rozcvičit 

a protáhnout se.  

 

Přečtěte si následující doporučení a doplňte (sáňkujeme na 
bezpečných místech, na kole i bruslích používáme helmu, 
nebruslíme na zamrzlé vodní ploše  

                               

 

1. Nepřeceňujme své síly. 

2. Nesportujte, když se necítíte zdraví. 

3. ……………………………………….. 

 

 

1. ………………………………… 

2. Ke sportovnímu výkonu se  

    vhodně oblékneme a rozcvičíme. 

                                            3. Při sportovní hře dodržujeme 

                                                předepsaná pravidla. 

 

 

1. Sportujeme tam, kde jsou    

     bezpečné a vhodné podmínky   

2. ………………………………………… 

3. Sportujeme pravidelně a v přiměřených dávkách. 

  ÚKOL 
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Zdravý způsob života a péče o zdraví 4. 

ÚRAZY U VODY 

Voda dokáže být také velmi zrádná a při koupání je nutné dodržovat určité zásady.  

Nechoď se koupat sám. 

 

Neplav hned po jídle. 

Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. 

 

Neskákej do vody v neznámých místech. 

Neplav do hloubky a nepřeceňuj své síly. 
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  Zdravý způsob života a péče o zdraví    4. 

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE 

Škola slouží ke vzdělávání a výchově žáků. Společenství školní třídy je významným 

prostředím, které ovlivňuje vývoj dítěte, zejména vývoj jeho sociálních dovedností a 

mezilidských vztahů. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu žáků. Žáci musí 

respektovat školní řád a pokyny učitelů. Žáci jsou vždy řádně poučeni o bezpečnosti 

práce v jednotlivých učebnách školy.  

V šatně se žáci přezouvají, ve škole zdraví všechny dospělé osoby. V prostorách 

školy se žáci nehoní, po škole se pohybují v doprovodu učitele. Po schodišti chodí 

vpravo.  

Ve třídách se žáci chovají slušně, do školy 

nenosí nebezpečné předměty, které 

nesouvisí s výukou. Neničí školní 

pomůcky.  

 

V tělocvičně cvičí žáci ve sportovním 

úboru a obuvi. Nelezou bez dovolení na 

nářadí. Poslouchají pokyny učitele. 

Každý úraz vždy hlásí učiteli. 

V odborných učebnách dbají žáci pokynů učitele, pracují vždy pod jeho dohledem.  
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  Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Jako mimořádné události se označují situace, kdy je ohroženo více lidí na zdraví a na 

životě. Dochází k ničení prostředí, poškozování majetku, narušení správní struktury 

státu. Bývají to hromadná neštěstí, katastrofy a nehody.  

Mimořádné události způsobené člověkem 

Člověk může zavinit požár, hromadné dopravní nehody, únik jedovatých látek. Tyto 

události způsobuje svojí nedbalostí nebo úmyslně.  

Požár 

Může vzniknout z nedbalosti člověka. Mnoho požárů 

je založeno dětmi. Pokud se nepodaří požár uhasit, 

dochází k velkým škodám na majetku a velmi často 

je ohrožen i život lidí.  

Hromadné dopravní nehody 

Patří sem havárie aut, autobusů, vlaků, letadel. Při 

hromadných dopravních nehodách vznikají vážná 

zranění, či úmrtí. Dochází i k velkým škodám na 

majetku lidí.  

Únik jedovatých látek 

Do ovzduší nebo vody mohou uniknout jedovaté 

látky, které poškozují zdraví lidí. O takovéto události 

se člověk dozví prostřednictvím médií. 

Terorismus 

Je užití násilí nebo hrozby násilí s cílem zastrašit protivníka. Terčem teroristických 

akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, 

únosy osob nebo dopravních prostředků. 
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ PŘÍRODOU 

Naše generace prožívá dosavadní život v pocitu relativního bezpečí. Válku známe 

jen z vyprávění starších příbuzných, z filmů nebo knih. Daleko větší strach však 

máme z rozmarů přírody, která i u nás ukázala, že je velmi silným protivníkem. Každý 

si přejeme prožít svůj život bez obtíží, nechceme zažít ničivé katastrofy. Přírodě však 

neporučíme, a proto se raději včas na možné události připravíme. To nám dává šanci 

zvládnout lépe případné neštěstí.  

 

Vzpomeneš si na nějakou přírodní pohromu, jež se v minulosti 
udála na území ČR? Dokázal (a) by ses správně zachovat, když 
by se tato situace opakovala? 

 
 

Povodeň Vichřice 

 

 
Lavina Zemětřesení 

OTÁZKY 
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OCHRANA OBYVATEL ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Každý si přejeme prožít svůj život bez obtíží, nechceme zažít ničivé katastrofy. 

Přírodě však neporučíme, a proto se raději včas na nemožné události připravíme. To 

nám dává šance zvládnout lépe případná neštěstí. Co tedy dělat při mimořádných 

událostech? 

Pomoc závisí na druhu a rozsahu mimořádných událostí. Záchranné práce ve 

prospěch obyvatelstva provádí útvary a složky civilní obrany. Tvoří je orgány státní 

správy a samosprávy. 

Úkoly civilní obrany: 

 hlásné služby (varování, vyrozumění, poskytování informací o hrozícím 

nebezpečí); 

 evakuace;  

 organizování úkrytů, popř. poskytování nouzového ubytování, zásobování; 

 záchranné práce, vyprošťovací práce, hledání osob; 

 zdravotnické služby, první pomoc atd. 

Při likvidaci následků mimořádných událostí i jejich prevenci má nezastupitelný 

význam integrovaný záchranný systém.  Za integrovaný záchranný systém odpovídá 

ministr vnitra ČR.   

 

V ČR je jeden varovný signál – kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál je 

vysílán třikrát po sobě v asi tříminutových intervalech. Vyhlašuje se vždy, kdy může 

dojít nebo již došlo k ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatelstva. 

                                140 sekund 

                                                                                                                                                                                      
                                                        

 
 

Víš jak se zachovat, když zazní varovný signál sirény? Víš, jak se 
od varovného signálu liší „požární poplach“? Znáš jméno ministra 
vnitra ČR, pokud ne, dokážeš najít způsob, jak jeho jméno zjistit? 

OTÁZKY 
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PRVNÍ POMOC 

Během života se nebezpečným situacím nevyhneme. Je lepší jim předcházet svou 

opatrností a dodržováním pravidel. Pokud i tak nastanou, řešíme je včas, v případě 

potřeby s pomocí odborníků. Včasným a správným poskytnutím první pomoci 

můžeme zachránit i život. 

Při všech událostech, kdy je ohroženo zdraví či život člověka, by měl každý umět 

poskytnout první pomoc. Proto si připomeňme hlavní zásady: 

 rychlé a klidné vyhodnocení situace; 

 ochrana postiženého a sebe sama před nebezpečím; 

 vyhodnocení stavu postiženého nebo zraněného a jeho uklidnění; 

 zaměření se na stavy ohrožující život; 

 poskytnout přiměřeně první pomoc podle svých možností; 

 zajištění lékařské pomoci nebo přepravu zraněného; 

 předejít přenosu infekcí mezi sebou a postiženým. 

Vysvětli, jak se musíme chránit při poskytování první pomoci. 

 

Povinností každého člověka je poskytnout první pomoc 

podle svých schopností a možností. Vědomé 

neposkytnutí první pomoci je trestné.  

Pro zachování osobního bezpečí je důležité znát tato telefonní čísla: 

 

Záchranná služba 

 

Hasiči 

 

Tísňové volání 

 

Policie 
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VYBAVENÍ DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKY 

To, že se nejvíce zranění stane v domácím prostředí, je známá věc. Proto by domácí 

lékárnička měla patřit k základnímu vybavení každé rodiny. 

Připomeňme si několik základních pravidel:  

 lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo; 

 měla by být dobře označena a uchována mimo dosah dětí; 

 léky v ní se musí skladovat dle návodu a je nutné pravidelně 

kontrolovat dobu jejich použití. 

Vybavení lékárničky pro domácnost: 

 sterilní obvazy různé šíře 

 náplasti 

 gázové polštářky 

 buničitá vata 

 leukoplast 

 zavírací špendlíky 

 nůžky, pinzeta 

 dezinfekce 

 baterka 

 rukavice na jedno použití 

 sterilní polštářky 

 pružné obinadlo 

 

Sepiš si obsah školní lékárničky a porovnej   
se seznamem v učebnici.    ÚKOL 
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POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 

Všude kolem nás se nachází dost nebezpečných míst, zvláště pro děti. Nejen při 

sportu a sportovních hrách, ale i dalších životních situacích se nevyhneme drobným 

poraněním. Většina lidí dokáže poskytnout účinnou první pomoc. Pomoc musí 

poskytnout neodkladně každý, třeba jen použitím improvizovaných prostředků.  

První pomoc je souborem účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo 

postižení zdraví a života jedince účinně omezují jeho rozsah a důsledky. Je naší 

povinností první pomoc podle svých možností a schopností poskytnout a pokusit se 

tím o záchranu zdraví a života každého člověka. 

Co tedy dělat v případě, když postižený:  

NEDÝCHÁ, MÁ ZÁSTAVU SRDCE 

 

Uvolníme dýchací cesty, provedeme záklon 
Hlavy, zacpeme nos a dýcháme z úst do úst. 
Zároveň rytmicky stlačujeme hrudník. U 
dospělého člověka 2:30 s frekvencí 100/min. 

OMDLEL 

 
Postiženému zvedneme dolní 
končetiny. 

MÁ ZLOMENOU KONČETINU 

Končetinu vždy pouze znehybníme. 

JE V BEZVĚDOMÍ 

Pokud postižený dýchá, uložíme ho 
do stabilizované polohy. 
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POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 

Základní (laická) první pomoc je poskytována bez speciálního vybavení, 

jednoduchými, ale účinnými postupy. 

KRVÁCÍ Z NOSU 

Předkloníme postiženému hlavu, na 
zátylek přiložíme studený obklad, 
stiskneme nos v oblasti pod nosními 
kůstkami. 

MÁ CIZÍ PŘEDMĚT V KRKU 

Pomocí silných úderů do zad v oblasti 
mezi lopatkami se pokusíme uvolnit cizí 
předmět. 

JE BODNUT HMYZEM, VČELOU 

Odstraníme zabodnuté žihadlo, 
poraněné místo chladíme. 

KRVÁCÍ 

Přiložíme sterilní tlakový obvaz, ev.  
zvedneme končetinu. 

JE POPÁLEN 

Poraněnou část chladíme, poté 
přiložíme sterilní kryti. 

JE UŠTKNUT HADEM 

Ránu vyčistíme, případně sterilně  
kryjeme, postiženého uklidníme. 
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MÉNĚ OBVYKLÉ DRUHY ZÁCHRANY 

Na základní první pomoc navazuje odborná lékařská pomoc. Mezi ni řadíme také 

méně obvyklé druhy záchrany. 

Díky rychlému zásahu LZS bylo již 
zachráněno mnoho životů. 

Členové horské služby rozhodně 
nezahálejí. 

 

 
 
 
 
 

Vodní záchranáři pomáhají především 
v létě. 

Do nepřístupných prostorů např. do 
jeskyní vstupují speleologové. 

 

Vysvětli pojmy: technická pomoc, laická pomoc, odborná            
zdravotnická pomoc. 
 

   

   ÚKOL 
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