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Životní styl
• Životní styl znamená způsob, jakým žijeme. Kolik hodin spíme, co a 

v jakém množství jíme a pijeme, jestli kouříme nebo užíváme 
škodlivé látky, jestli nám nechybí pohyb a cvičení…

• Zdravým životním stylem označujeme zdraví prospěšné množství 
vyjmenovaných aktivit, prospěšný způsob života

• Je vědecky dokázáno, že správným životním stylem můžeme 
předcházet většině nemocí.  Pokud 

budete dodržovat stanovené zásady, 
budete nejenom spokojenější, ale

i zdravější!

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg/800px-Fruit_Stall_in_Barcelona_Market.jpg>



Zdravý životní styl

• zdravý životní styl zahrnuje čtyři základní faktory:

Zdravá výživa, pohybová aktivita, spánek a neužívání 
drog (ani cigaret a alkoholu) 

• Je chybou podceňovat psychické zatížení, protože stres 

• a příliš velký tlak na nás vyvolává negativní odezvy v těle  
i duševní stabilitě

• Pozitivní přístup, dobrá nálada a klidné okolí prospívají 
psychice 

• Lidské zdraví podporuje přiměřená tělesná hmotnost, 
správný poměr mezi zátěží a odpočinkem, fyzická i 
psychická odolnost, lepší vzhled a vhodné stravovací 
návyky 



Výživa
• Příjem potravy je příjemnou záležitostí v životě člověka. Jídlem 

neuspokojujeme pouze hlad, ale dodáváme tělu důležité látky 
potřebné k udržení optimálního zdraví a výkonnosti

• Skladba a množství stravy zásadně ovlivňuje zdraví člověka. 

• Pečujte o své zdraví včas, aby se o něj nemuseli starat lékaři

• Správná výživa se skládá z vyváženého množství základních živin: 
sacharidů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů

• Nepřejídejte se, jezte často (5 a vícekrát denně) v menších porcích

• Nezapomínejte na pitný režim, minimálně 1,5 - 2 litry denně, pokud 
možno neslazené vody, nepijte pouze jeden 

druh nápojů. Pokud víte, že trpíte nedostatkem

určité látky, můžete využít doplňků stravy, které

Vám pomohou dohnat deficit

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rueda_de_los_alimentos.jpg>



Pohyb a spánek
• Tělu prospívá fyzická aktivita a sport, jinak svaly ochabnou, postava 

ztrácí tvar, přicházíme o výkonnost, odolnost a sílu

• Zátěž musí být přiměřená, je nutné dopřát tělu dostatek času 
na relaxaci a regeneraci 

• Spánek umožňuje nabrat sílu do dalšího dne, tělo se zklidní a člověk 
nabere tělesnou i duševní sílu. Doporučuje se 8 hodin spánku denně, 
potřeba spánku je individuální. Nedostatek spánku vede

k psychickým potížím a dlouhotrvající únavě, nemoci

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Football_trip.jpg>
[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bed_head.jpg>



Zdraví a drogy
• Možná jste se setkali s nějakou drogou (čaj,káva). Droga – látka rostlinného 

nebo syntetického původu způsobující změny v lidském vědomí, těle.Platí, 

že všechny drogy obsahují škodlivé látky (toxiny). Nemusí se jednat o drogy 
tvrdé, i částečně tolerovaný alkohol a cigarety škodí

• Alkohol a cigarety - na rozdíl od drog tvrdých  tito zabijáci způsobují pomalé 
chátrání těla. Můžete kouřit 10 let a nic vážného na sobě nepoznáte, za 20 
let už budete mít problém s dechem a za dalších 10 let může přijít rakovina 
plic a předčasná smrt

• Tvrdé drogy (např. pervitin, heroin) zabíjí mnohem rychleji!

• Chcete-li žít dlouho, nekonzumujte žádné drogy. Kuřáci a alkoholici ohrožují 
nejen sebe,ale i ostatní ve svém okolí, protože je nutí kouřit pasivně, pod 
vlivem alkoholu jsou agresivní a nebezpeční.

[1 - zdroj. 201115-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pyschoactive_Drugs.jpg>

[1 - zdroj. 201115-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cigarette_smoke.jpg>



Rekapitulace

• Vyjmenujte základní pilíře zdravého životního stylu

• Z jakých základních látek se skládá vyvážená strava?

• Kolik litrů denně bychom měli pít? A kolik ve skutečnosti vypijete?

• Kolik hodin denně spíte? Zdá se Vám 8 hodin moc nebo málo?

• Promluvte si na téma odpovědnosti za zdraví, přínosů pro zdraví 
Vytvořte si vlastní názor na marihuanu a zkuste si jej obhájit!




