Zdraví
Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938

Název: Škola hrou

Zdraví, nemoc, úraz
1. a 2. ročník

Zdraví máme jenom jedno.
Měli bychom si ho proto chránit.

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
IČO: 75030594

Zpracovala: Mgr. Alena Hlavičková
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Co prospívá našemu zdraví?
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Zdravá strava

Strava by měla být pestrá a čerstvá.

zdravá strava
Měla by obsahovat dostatek vitamínů a jiných důležitých látek

dostatek pohybu
Důležité je i přiměřené množství (nepřejídat se ani nehladovět!)

dostatek spánku
Nutné je dodržování pitného režimu (asi 2  3 litry vody denně).

správná péče o naše tělo  hygiena

Měli bychom jíst v klidu, ne "za pochodu".
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Zdravý pohyb

Nevhodná jídla
(Jídla, která bychom neměli jíst příliš často)

Pohyb prospívá našemu zdraví.
• tučná jídla

Všeho moc škodí.

Sportovat v rozumné míře.
Nepřetěžovat se.

• smažené pokrmy

Při sportu  vhodné oblečení a obuv!
• sladkosti
• hodně slaná a příliš kořeněná jídla
(nevhodné pro děti)

Kdy nesportovat?

při nemoci, teplotě...
 když se necítíme dobře

• přeslazené nápoje
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Odpočinek
Čistota, hygiena

Naše tělo si potřebuje odpočinout.
Nedostatek spánku může poškodit naše zdraví.

Dospělý člověk by měl spát 7  8 hodin denně,

hygiena = péče o čistotu našeho těla

V prostředí, ve kterém žijeme je spousta bakterií, virů..., které způsobují nemoci.
Naše tělo před nimi chráníme tak, že ho udržujeme v čistotě.

Dítě až 12 hodin denně.

Používáme k tomu různé pomůcky  toaletní potřeby:

Zásady zdravého spánku:
•
•
•
•

spaní ve vyvětrané místnosti
spaní v pohodlném oblečení
těsně před spaním  nejíst, nepít příliš
před spaním se zklidnit  (nesledovat horory...)
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Co děláme, abychom udrželi naše tělo v čistotě?

• Denně se koupeme/sprchujeme.

• Myjeme si a češeme vlasy.

• Alespoň 2x denně si čistíme zuby.

• Stříháme si nehty.

• Čistíme si uši.

• Myjeme si ruce vždy před jídlem a po použití WC.

• Každý den si měníme spodní prádlo.
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Už víme, co našemu zdraví prospívá.

Co našemu zdraví škodí?

•
•
•
•
•
•
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nevhodné potraviny
málo pohybu
nedostatek odpočinku
špatná hygiena
kouření, alkohol, drogy
znečištěné životní prostředí
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Co mohou způsobit alkohol a kouření:

ALKOHOL

KOUŘENÍ

• bolesti hlavy

• zapáchající dech

• nevolnost, zvracení

• žluté zuby

• pohybové problémy

• stárnutí pleti

• "hloupnutí"

• zhoršení chuti a čichu

• poškození jater

• onemocnění srdce, cév

NEMOC

A
ÚRAZ

• onemocnění plic
• možnost onemocnění rakovinou
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NEMOC

Pokud se u nás objeví příznaky nemoci,
navštívíme lékaře.

Většinu nemocí způsobují viry a bakterie.

Nemoci se projevují příznaky  například:
•
•
•
•
•
•
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Ten nám stanoví diagnózu (pojmenuje naši nemoc)
a doporučí léčbu.

Při většině nemocí se léčíme doma.
•
•
•
•

zvýšená teplota
kašel
rýma
bolest
vyrážka
únava

užíváme předepsané léky
jsme v klidu
dodržujeme pitný režim
nezapomínáme na přísun vitamínů (ovoce)

Při některých vážných nemocech je nutná léčba v nemocnici.
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Některým nemocem lze předcházet očkováním.

Kde se můžeme nakazit nemocí?

• Některé nemoci šíří lidé.
• Některé nemoci přenáší zvířata.
• Onemocnět můžeme i ze špatného jídla nebo vody.

Důležité jsou i preventivní prohlídky u lékaře.
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Příklady nemocí:

Úrazy

žloutenka

chřipka
salmonela

Úrazy jsou poranění těla.

angína

úplavice

Lehčí úrazy můžeme ošetřit doma.

spalničky

S vážnějšími úrazy musíme do nemocnice.
neštovice

klíšťová encefalitida

III 18:51

III 18:51

Příklady úrazů:

Většině úrazů můžeme zabránit,
popálenina

když na sebe budeme opatrní

a nebudeme zbytečně riskovat.

odřenina

!!!

zhmožděnina

zlomenina
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Práci jsem vypracovala samostatně.

Zdroje:

Náměty a informace jsem čerpala z publikací:

I. Antoš, J. Johnová, V. Kuchtová, M. Vágová: Poznávám svět, Dialog, 2008
J. Potůčková: Prvouka pro 2. ročník základní školy  Moje kniha objevů, Studio 1a1, 2009

V prezentaci byly použity obrázky z galerie Smart Notebook.

Všechny ostatní použité obrázky pocházející z jiných zdrojů byly prověřeny na serveru
www.cmis.cz/dum a byly vyhodnoceny jako použitelné
pro komerční účely, a to i s možností úprav, přizpůsobování či rozšiřování.

Další zdroje:
http://pixabay.com/en/breakfastdinnereggfoodfresh21874/
http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Muesli.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muesli.jpg&usg=__NlEJW
xnD3S3gChmQ_SrvEtICns=&h=1842&w=1922&sz=862&hl=cs&start=2&zoom=1&tbnid=7kOvFEdKpVeiSM:&tbnh=144&tbnw=150&ei=
4yWOUay2B87zsga08YGYDA&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25BCsli%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=
0CDYQrQMwAQ
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Apple_juice_with_
3apples.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_juice_with_3apples.jpg&usg=___OtHVrtkR1WkTIVQmz4Hp5C2o=&h=
1494&w=1826&sz=218&hl=cs&start=11&zoom=1&tbnid=VbUrGWLPsSesRM:&tbnh=123&tbnw=150
&ei=KCaOUf38MsfeswbqqoGYDA&prev=/images%3Fq%3Djuice%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEgQrQMwCg
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http://images.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Potato
Chips.jpg&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PotatoChips.jpg&usg=__QLYH9HAnsEZLw34_YmwcL2h9BBo=&h=2304&w=3072&sz=
2992&hl=cs&start=1&zoom=1&tbnid=4XQt2NDsOc0kjM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=tyaOUbmwCorHtAa9u4CgDA&prev=/images%3Fq%3Dchips%
26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwAA

http://pixabay.com/cs/viruskreslen%C3%BDfilml%C3%A9ka%C5%99stv%C3%ADjehla
40696/

http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Vaccination_of_girl.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaccina
tion_of_girl.jpg&usg=__QLv0YxUvkZiZIJ8zSAdhV4OudCk=&h=462&w=700&sz=40&hl=cs&start=15&zoom=1&tbnid=s1VtLjRXVtu99M:
&tbnh=92&tbnw=140&ei=0ieOUbqGIcHBtQb3xoCoDA&prev=/images%3Fq%3Do%25C4%258Dkov%25C3%25A1n%25C3%25AD%
26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CFAQrQMwDg

http://pixabay.com/en/eyedoctorcartoonfreecheck34903/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Carpal_Tunnel_Operation_Trauma_
(Tittled).JPG&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpal_Tunnel_Operation_Trauma_
(Tittled).JPG&usg=__iSf3vK56pnZq1bYFXesimCDrB3Y=&h=2056&w=3047&sz=532&hl=cs&start=6&zoom=1&tbnid=yprctqYjY_zS8M:
&tbnh=101&tbnw=150&ei=xjGOUe3KMIqmtAaeo4CgDA&prev=/images%3Fq%3Dtrauma%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1
&sa=X&ved=0CD4QrQMwBQ
http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Improvised_bandage_for_injured_eye.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Improvised_bandage_for_injured_eye.jpg&usg=__ldRYpKX7qMKh7YO0DsWF8yLSciQ=&h=750&w=1024&sz=87&hl=cs&start=12&zoom=1
&tbnid=_v08nIEnMLBy9M:&tbnh=110&tbnw=150&ei=ZjOOUdxOMaBtAajp4CwDA&prev=/images%3Fq%3Dinjured%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%
3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CEoQrQMwCw

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/US_Navy_051206N6843I090
_An_injured_Marine_speaks_with_a_Los_Angeles_Police_Department_(LAPD)
_officer_during_a_visit_to_Naval_Medical_Center_San_Diego_
(NMCSD).jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_051206N6843I090
_An_injured_Marine_speaks_with_a_Los_Angeles_Police_Department_(LAPD)
_officer_during_a_visit_to_Naval_Medical_Center_San_Diego_(NMCSD).jpg&usg=__btO4z6inmCJBGIcbX79S_jJxNs=&h=3008&w=2000
&sz=723&hl=cs&start=4&zoom=1&tbnid=JVmcOAjIAySzjM:&tbnh=150&tbnw=100&ei=EDiOUYTbNMabtAaz1IGoDA&prev=/images%
3Fq%3Dinjured%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwAw

I 1420:22

5

