
 

AIDS, HIV 

 

AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

= syndrom získaného selhání imunity 

- onemocnění způsobené virem HIV 

- nejvíce nemocných je v Africe 

- nemoc je nevyléčitelná a smrtelná. 

Moderní léky dokážou výrazně prodloužit dobu od nákazy do 

vypuknutí nemoci, ale pacienta zcela vyléčit nedovedou. 

 

HIV ( Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní 

nedostatečnosti) 

- virus způsobující onemocnění AIDS 

- virus HIV ► začne ničit imunitní systém infikovaného člověka 

►imunitní systém není schopen zabránit nemocem, které by 

normálně zvládl ► infikovaný člověk dospěl do stádia AIDS 

- napadá a ničí bílé krvinky 

- vyskytuje se v krvi a výměšcích pohlavních orgánů 

 

Přenos: 

• při nechráněném pohlavním styku 

• injekčními jehlami (narkomani) 

• krevní transfuzí 

• z matky na plod v těhotenství nebo při porodu 

 



 

 

K přenosu nedojde: 

• podáním ruky 

• potravou nebo nápojem 

• v dopravních prostředcích  

• hmyzím bodnutím 

 

 

Odpověz na otázky: 

1. Co způsobuje onemocnění AIDS? 

2. Jakými způsoby dochází k přenosu viru HIV? 

3. Dá se nemoc AIDS vyléčit? 

 

Odpovědi napiš na pracovní list nebo na samostatný list papíru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JN – Slušné vystupování 

V každé společnosti platí určitá pravidla chování, stejně tak i v budově 

školy, ve třídě.  

Třída i škola je společnost dětí a učitelů, která se musí řídit určitými 

pravidly. Říkáme jim ŠKOLNÍ ŘÁD. 

Ve škole dodržujeme tato základní pravidla chování: 

 

                               Do školy chodím včas.   

 

 

 

     Do školy chodím upravený, čistý  

     a odpočinutý.  

 

 

 

Mám pořádek na lavici i v šatně. 

Neničím vybavení školy ani své pomůcky.  

 

 

       Chovám se slušně a uctivě k dospělým i                                                                                                                                                                                              

        spolužákům. Dávám pozor na sebe i své                                                                                             



        spolužáky. Nikomu neubližuji.  

 

 

 

O slovo se vždy přihlásím, nepokřikuji, 

neskáču do řeči.  

 

 

 

           Spolužákům i paní učitelce vždy  

           rád pomůžu. 

  

 

    Ve škole nepoužívám mobilní telefon.  

    Nenosím do školy takové věci, které by 

    mohly ohrozit zdraví spolužáků.  

 

 

 

Žáci se mohou obrátit na učitele nebo na 

zástupce ředitele školy s žádostí o pomoc či 

radu, pokud potřebují řešit své osobní 

problémy. Pokud chtějí, mohou volit 

písemnou formu - k tomuto účelu slouží 

Schránka důvěry.  



 

 

 

Odpověz na otázky: 

1. Jak se nazývá soubor pravidel, která platí ve škole? 

2. Vyjmenuj alespoň 3 pravidla, která platí ve škole? 

3. Komu se můžeš svěřit, pokud máš ve škole nějaký problém? 

 

Odpovědi napiš na pracovní list nebo na samostatný list papíru.  

 


