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Zdraví a nemoci 

ZDRAVÍ  

= stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, 
kdy není přítomna nemoc ani slabost. 

- nemůžeme změřit (říct), že jsme úplně zdraví 

- dodržovat zdravý životní styl: 

    zdravá strava, pitný režim,   
   pohybový režim, denní režim,  
   duševní pohoda, prevence a  
   očkování, hygiena, láska. 

 



NEMOCI 

= porušení rovnováhy organismu. 

-  faktory ovlivňující zdraví: 

  1. životní styl 

  2. pravidelné lékařské prohlídky 

  3. životní prostředí 

  4. dědičnost (genetika) 

 



Původci nemoci: 

• VIRY 

– Útočí na lidský organismus, kde si do několika dní 
vytvoří sto milionů potomků 

 

 

• BAKTERIE 

– jsou živé mikroorganismy žijící  všude venku i 
uvnitř lidského těla 



Bakterie a viry 



Imunitní systém 

=  obranyschopnost organizmu. 

- Zajištěna 35 miliardami bílých krvinek 

- Bílé krvinky se tvoří v kostní dřeni a jsou po 
těle rozváděny lymfatickým systémem 

 

 



Původci nemocí 

Bakterie 
• ANGÍNA 

 

• ČERNÝ KAŠEL 

 

• TETANUS 

Viry 
• PLANÉ NEŠTOVICE 

 

 

• ZARDĚNKY 

 

• SPALNIČKY 

 

projevuje se 
zánětem v krku. 

se projevuje zánětem v krku. 

nutí k silnému kašli. 

vyvolává silné svalové křeče. 

se poznají podle červených 
pupínků. 

zvětšené uzliny a pupínky. 

červené skvrny a kašel. 

nutí k silnému kašli. 

vyvolává silné 
svalové křeče. 

se poznají podle 
červených pupínků. 

zvětšené uzliny 
a pupínky. 

červené skvrny 
a kašel. 



Pokud onemocníme: 

• Zvýšený příjem vitamínů 

• Odpočinek a klid na lůžku 

• Návštěva lékaře 

• Léky, kapky, sirupy  

 



Úrazy 

• Odřeniny 

• Řezné rány 

• Spáleniny 

• Zlomeniny 

 

Prevence 

• Používat chrániče a helmu  

• Nepřeceňovat své síly 

• Dbát rad dospělého 
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