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ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 BIOLÓGIA 

 7. ročník základnej školy: 

 

 Človek a jeho telo 
 

 Život a zdravie človeka 



Učebnica biológie – 7. ročník 

    



Tráviaca sústava 

Vychádzame zo získaných poznatkov v témach: 

 Tráviaca sústava 

 Zložky potravy 

 

„Alkoholu“ venujeme pozornosť napríklad pri 

téme  

 Využitie potravy a premena látok 



Téma:   

Využitie potravy a premena látok 
 

Potom ako žiaci zistili, že: 

 

- potrava poskytuje človeku stavebné látky a 

energiu  

- potrava sa rozkladá v rôznych častiach tráviacej 

sústavy 

- rozložené zložky potravy sa vstrebávajú do krvi 

v rôznych častiach tráviacej rúry 

 

sa môžeme venovať téme alkohol napríklad nasledovne 

 



vstupné informácie pre žiakov: 
 

ALKOHOL – ETANOL  

- je chemická látka 

- človek ho neprijíma „čistý“, ale ako alkoholický 
nápoj 

- v tele sa rozkladá na vodu a oxid uhličitý, ale nie 
okamžite, až v pečeni 

- v nezmenenej forme sa malá časť vylučuje 
obličkami (močom), dýchacou sústavou (dychom) a 
pokožkou (potom) 

- „odbúravanie“ alkoholu sa nedá urýchliť 

 

ALKOHOL          



Alkohol je koncentrovaný zdroj 

kalórií, sú to „prázdne kalórie“ 
   - má vysoký obsah kalórií 

   - neobsahuje živiny 

   - poskytuje málo energie 
 

 Prečo alkohol poskytuje málo energie? 

      K rozkladu dochádza najskôr v pečeni, organizmus ho nemôže priamo 
využiť. 
 

 „Z alkoholu sa priberá.“ Je tento výrok pravdivý? 

 ...diskutujeme so žiakmi, žiaci nielen vyslovujú svoj názor, ale aj 
 argumentujú –  „pre“ alebo „proti“...  
              áno priberá:  alkohol má vysoký obsah kalórií;    

          nie nepriberá:  sú to „prázdne kalórie“;  

          áno priberá: ale nepriamo, lebo povzbudzuje apetít;    

          áno priberá: ale nepriamo, lebo ho nepijeme ho čistý, ale ako alkoholický nápoj; 

          áno: nepriamo, keďže alkohol je toxický, telo berie ako prioritu zbaviť sa ho, čím 
 spomaľuje premenu ostatnej potravy, umožňuje tukom, aby sa ukladali,... 



Vplyv alkoholu na orgány  

tráviacej sústavy 
 

 

     vstupné informácie pre žiakov: 

 

v tráviacej rúre sa alkohol : 
- vstrebáva: prechádza (bezo zmien) cez stenu tráviacej 

rúry do krvi a ňou do všetkých častí tela 
 

- nerozkladá sa na menšie zložky pomocou enzýmov 
(ako ostatné zložky potravy) 

 

- rozkladá sa (odbúrava) v pečeni na oxid uhličitý a 
vodu 

 

 



Vplyv alkoholu na orgány tráviacej sústavy 

 

  Otázka pre žiakov: Čo myslíte, ktorý orgán je 
najviac ovplyvnený nadmerným pitím alkoholu?  

 ...odpoveď  formulujú žiaci pečeň, mozog 

 ...svoje vyjadrenia doložia argumentmi  
 v pečeni sa alkohol zneškodňuje – rozkladá na vodu a oxid uhličitý 

 mozog (nervovú sústavu) ............................ 

 (žiaci môžu uviesť aj iné orgány, žiadame od nich argumentáciu) 

 

 Otázka pre žiakov: Ovplyvňuje alkohol aj iné 
orgány?  

 ...svoje vyjadrenia doložia argumentmi  
 z tráviacej sústavy sa  alkohol jednoducho a rýchlo vstrebáva do krvi a krvným obehom sa 
 dostáva do všetkých  orgánov tela 

 



  ÚSTNA DUTINA 

 

 Otázka pre žiakov: Prečo po vypití jedného 

pohárika takmer okamžite cítime vplyv 

alkoholu?  
 

  ...žiaci formulujú rôzne odpovede a učiteľ ich  

nasmeruje k správnym odpovediam 
 určité malé množstvo alkoholu sa vstrebáva už v ústnej dutine;  

 alkohol tvoria malé molekuly, preto sa dobre a rýchlo vstrebáva... 

 

 

Vplyv alkoholu na orgány tráviacej sústavy 



       ŽALÚDOK 
 

 alkohol po vypití prechádza rýchlo do žalúdka 

 alkohol sa tu sa veľmi dobre a rýchlo vstrebáva (20 %) 

 alkohol sa vstrebáva zo žalúdka do krvného obehu bezo zmien 

 spôsobuje vylučovanie tráviacich štiav, čím dráždi sliznicu žalúdka 
 

 Otázka pre žiakov (znovu zopakovaná): Prečo ľudia po 

vypití alkoholu cítia väčšiu potrebu jesť?   
              ...žiaci formulujú odpoveď alkohol vyvoláva pocit hladu, pretože spôsobuje vylučovanie tráviacich 
       štiav v žalúdku 

 Otázka pre žiakov: Ako dlhodobé nadmerné pitie 

alkoholu vplýva na žalúdok?   
      ...žiaci formulujú odpoveď alkohol núti žalúdok vylučovať tráviace šťavy, čím stále dráždi jeho 
   sliznicu. Neustále dráždenie môže vyvolať prudký zápal sliznice žalúdka 
   (gastritídu). 

 

Vplyv alkoholu na orgány tráviacej sústavy 



       PEČEŇ 
 rozkladá – detoxikuje alkohol na oxid uhličitý a vodu 

 alkohol pôsobí ako jed, preto ho pečeň „odbúrava“ 
prednostne, tým potláča ostatnú činnosť pečene (narúša 
tvorbu protilátok, proces zrážania krvi, premenu látok z 
potravy...) 

 Otázka pre žiakov: Čo myslíte, ako sa prejavuje časté 

užívanie alkoholu na pečeni?   
              ...žiaci formulujú odpovede, učiteľ ich usmerňuje ak musí pečeň rozkladať alkohol často, poškodzuje 
                   sa tkanivo pečene - zväčšuje sa, ukladá sa do nej tuk, nahrádza sa väzivom 

 

 Otázka pre žiakov:  

  Myslíte si, že sa tkanivo  

  alkoholom poškodenej  

  pečene obnoví? nie, tento proces je NEZVRATNÝ 

 

 

 

Vplyv alkoholu na orgány tráviacej sústavy 



  PODŽALÚDKOVÁ ŽĽAZA 

  - pri pravidelnom užívaní alkoholu  

    sa znižuje tvorba inzulínu (ktorý produkuje podžalúdková žľaza) 

 

 Otázka pre žiakov: Čo sa stane v tele človeka, 
ak má nedostatok inzulínu?  
 

  ...žiaci formulujú odpovede, učiteľ ich usmerňuje 
 nedostatok inzulínu spôsobuje cukrovku (cukor zostáva v krvi a neprechádza do buniek) 

 

 

       SLIZNICA TRÁVIACEJ RÚRY 

    - celá je poškodená         potrava sa nedostatočne spracúva 

     (nedostatok živín, nechutenstvo, hnačky, zápchy, vredy...) 

 

Vplyv alkoholu na orgány tráviacej sústavy 



Obehová sústava 

Vychádzame  

zo získaných poznatkov v témach: 

 

 Obehová sústava. Krv 

 Srdce 

 Cievy 

 Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy 

 



   KRV A CIEVY 
 

- okamžite po vypití sa alkohol vstrebáva do krvi 

- alkohol sa krvným obehom dostáva do všetkých častí 
tela (telo ho nedokáže rýchlo vylúčiť a pečeň ho nedokáže rýchlo zneškodniť) 

 

 Otázka pre žiakov: Prečo je človeku po vypití 
alkoholu teplo a je červený?  

   ...žiaci formulujú odpovede, učiteľ ich usmerňuje 
                pretože alkohol rozširuje cievy, ktoré „roznášajú“ teplo 

 

 Otázka pre žiakov: Prečo po vypití jedného pohárika 
takmer okamžite cítime vplyv alkoholu?  

   ...žiaci formulujú odpovede  pretože sa alkohol krvou dostáva rýchlo do všetkých častí 

  tela (čím je orgán lepšie prekrvený, tým ľahšie sa do neho alkohol dostane) 

Vplyv alkoholu na obehovú sústavu 
(krv, cievy, srdce) 



     

    SRDCE 

 

- po vypití alkoholu sa zrýchli tep  

    a často je nepravidelný 

- srdce sa môže zväčšovať 

- dlhodobým pitím alkoholu môže dôjsť k 
poškodeniu srdcového svalu (nedokáže sa normálne 
„sťahovať“, pracovať ako čerpadlo, nedoručí potrebné živiny 
do všetkých častí tela...) 

 
 

 

 

Vplyv alkoholu na obehovú sústavu 
(krv, cievy, srdce) 



Nervová sústava 

Vychádzame  

zo získaných poznatkov v témach: 

 

 Nervová sústava 

 Zmysly a zmyslové orgány 

 Poškodenie a hygiena zraku a sluchu 

 Vyššia nervová činnosť 

 Starostlivosť o nervovú sústavu 

 Význam nervovej sústavy 

 



   MOZOG 
 

 Otázka pre žiakov: Ako sa správajú mladí ľudia pod 
vplyvom alkoholu? 

          ...žiaci formulujú rôzne odpovede 
 robia nebezpečné veci, sú odvážnejší, agresívni ...  

 

 Otázka pre žiakov: Prečo sa tak správajú?  

   ...žiaci formulujú odpovede, učiteľ ich usmerňuje 

 

- alkohol potláča časť mozgu, ktorá nám dáva signál o 
nebezpečenstve (narušuje rozhodovanie a 
sebaovládanie, kontrolu túžob) 

- alkohol spomaľuje roznášanie informácií v mozgu 

 

Vplyv alkoholu na nervovú sústavu 



   MOZOG 
 

- zvýšené množstvo alkoholu môže „vypnúť“ dôležité reflexné 
centrá zodpovedné za dýchanie, kašeľ, kýchanie, grganie a 
mimovoľné reakcie, telesnú teplotu 
 

 Otázka pre žiakov: K čomu môže dôjsť pri „vypnutí“ reflexných 
centier mozgu?  

   ...žiaci formulujú odpovede 
               napríklad pri zvracaní vdýchneme zvratky a zadusíme sa; 

                zníženie telesnej teploty a ospalosť môže spôsobiť, že v zime vonku zaspíme... 
 

- alkohol ovplyvňuje časti mozgu zodpovedné za pamäť 

 Otázka pre žiakov: Čo myslíte, aké má človek pocity, keď si 
nepamätá, čo včera robil?  

   ...žiaci formulujú odpovede 

Vplyv alkoholu na nervovú sústavu 



   MOZOČEK 
 

  - alkohol po vypití ovplyvňuje činnosť mozočka: 
 

  Otázky pre žiakov:  

 Ako sa pohybuje človek pod vplyvom alkoholu? stráca 
rovnováhu, nechodí priamo 

 Ako rozpráva človek pod vplyvom alkoholu? a zle 
artikuluje, nezrozumiteľne hovorí  

 Prečo nedokáže človek pod vplyvom alkoholu 
vopchať kľúč do dierky?  

 

   (žiaci si týmto spôsobom ľahko zapamätajú funkcie mozočka  

 – v mysli si predstavia človeka pod vplyvom alkoholu) 

 

 

Vplyv alkoholu na nervovú sústavu 



   OBLIČKY – vylučovacia sústava 

  - vypitie alkoholu podporuje vylučovanie vody 

   Otázka pre žiakov: Aký vplyv na organizmus má 
nedostatok vody?  

   ...žiaci formulujú odpovede stála hladina vody je v tele nevyhnutná pre  
        všetky procesy organizmu 

                 

     KOŽA 
  - alkohol rozširuje cievy, čo má za následok červenú tvár 

  - alkohol dehydruje aj kožu 
 

   Otázka pre žiakov: Aký vplyv na kožu má nedostatok 
vody?  

   ...žiaci formulujú odpovede ovisnutá, zvráskavená koža 

Vplyv alkoholu 



    ROZMNOŽOVACIA SÚSTAVA 

  

- vypitie alkoholu môže vyvolať zvýšenú sexuálnu túžbu  

- sexuálna výkonnosť klesá pri dlhodobom užívaní 
  

 Otázka pre žiakov: Aký následok môže mať 

sexuálny styk pod vplyvom alkoholu?  

   ...žiaci formulujú odpovede  
 za normálnych okolností by nedošlo k pohlavnému styku; 

 mohlo dôjsť k nechránenému styku s málo známou osobou... 

 

Vplyv alkoholu 



 

     dlhodobé pitie alkoholu vplýva na všetky  

 orgány, spôsobuje: 
 

 rakovinové ochorenia  

 zápaly 

 infekcie 

 psychické poruchy 

 a rôzne poškodenia orgánov 

 

 

Vplyv alkoholu na celý organizmus 



  

- Telo ženy obsahuje menej vody, preto sa alkohol „rozpustí“ 
v menšom objeme  

 

 Otázka pre žiakov: Má to vplyv na hladinu alkoholu v krvi? 
ak ženy vypijú rovnaké množstvo alkoholu ako muži, koncentrácia alkoholu v krvi je u nich vyššia 

 

 - Alkohol je rozkladaný enzýmom (alkoholdehydrogenáza). Ženy majú 
tohto enzýmu menej ako muži. 
 

  Otázka pre žiakov: Má to vplyv na hladinu alkoholu v 
krvi? cez stenu žalúdka sa do krvi vstrebáva viac alkoholu, ženy sa rýchlejšie opijú 

 - Antikoncepčné tabletky spomaľujú vylučovanie  alkoholu z 
organizmu 

 - Ženy majú primerane k svojmu telesnému objemu menšiu 
pečeň 

Vplyv alkoholu na ženu a muža 



CHÉMIA 

 9. ročník základnej školy: 

 

 Deriváty  

 uhľovodíkov.  

  Kyslíkaté  

  deriváty 

 



CHÉMIA 

 alkohol – etanol: 
 

- do akej skupiny chemických látok patrí 

- aké má vlastnosti 

- aké má využitie 

- odbúravanie prebieha veľmi pomaly (vznikajú pri 
ňom škodlivé medziprodukty, ktoré spôsobujú 
nevoľnosť, bolesť hlavy, žalúdka, zvracanie) 

- je návyková látka 

- testuje sa vo vydýchnutom vzduchu a v krvi 

 



CHÉMIA 

 CHÉMIA 

 9. ročník základnej školy: 
 

 Látky  

 nebezpečné  

 pre človeka.  

  Drogy 
 

 



CHÉMIA 

 alkohol – etanol: 
 

- legálne drogy 

- alkoholické nápoje – pivo víno, liehoviny 

- od čoho závisí účinok alkoholu 

- aký má vplyv na človeka 

- alkoholik, alkoholizmus 

- zdravotné dôsledky alkoholizmu 

- problémy alkoholika 

 

 

 



CHÉMIA 

 9. ročník základnej školy: 
 

Námety a projekty. 
 

 Alkohol – metla ľudstva 
 

 Zistite, aké vlastnosti má alkohol.  

 Prečo ľudia podľahnú alkoholu?  

 Čo môže alkohol spôsobiť nielen človeku,  

  ktorý pije, ale aj jeho rodine?  

 Od ktorých faktorov závisí úspešnosť   
 protialkoholickej liečby? 

 



TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA 

 vo všetkých ročníkoch moduly: 

 

 Zdravie a jeho   

 poruchy 
 

 Zdravý životný  

 štýl 



Príklady implementácie v TŠV 
 

 Dôvodom vykonávania pohybovej aktivity môže byť stanovenie si konkrétneho 
cieľa (napr. znížiť telesnú hmotnosť, budovať svalovú hmotu, rozvíjať telesnú 
zdatnosť).  

Alkohol môže byť jednou z príčin, prečo svoj cieľ cvičenia nevieme dosiahnuť. 
 

 Alkohol ovplyvňuje stravovacie návyky, pri konzumácii alkoholu často prijímame 
zvýšené množstvo nezdravých jedál s vysokým obsahom tuku (mastné jedlá, chipsy...).  

Po konzumácii alkoholu sa na druhý deň necítite dobre a zväčša vynecháte raňajky, obed 
a telo si chýbajúcu energiu dopĺňa aj zo svalov. 

 

 Konzumácia alkoholu znižuje schopnosť tela budovať svalovú hmotu. 

Brzdí nárast svalov. Dokázateľne znižuje syntézu bielkovín až o 20 %. Dôvodom je 
dehydratácia svalových buniek. 

 

 Alkohol blokuje vstrebávanie živín, dôležitých pre prácu svalov i relaxáciu (Ca, P, Mg, 
Fe, K) 

 

Vplyv alkoholu na pohybovú aktivitu    



    Alkohol: 
 

 znižuje silu 

 oslabuje reakčný čas 

 znižuje výdrž 

 narušuje rovnováhu a koordináciu očí a rúk 

 spôsobuje únavu (rozklad alkoholu výrazne ovplyvňuje funkciu pečene, čím sa 
spotrebúva veľké množstvo energie) 

 ovplyvňuje termoreguláciu ľudského tela 

 oslabuje vôľu a znižuje motiváciu k cvičeniu 

Prečo je nebezpečné piť alkohol hneď po cvičení? 

Prečo sa znásobuje riziko zranenia pri cvičení 

 

 

Vplyv alkoholu na pohybovú aktivitu    



Na záver 

chemici tvrdia.: 

 alkohol je dobré rozpúšťadlo 

my dodávame: 

 áno, alkohol rozpustí  

   RODINU 

   PRIATEĽSTVO 

   ZDRAVIE 

   PRACOVNÉ VZŤAHY 



Na záver 

Malý princ (Exupéry)  

 

„Prečo piješ?“ pýtal sa ho Malý princ. 
„Aby som zabudol,“ odpovedal pijan. 
„Aby si zabudol? A na čo?“ vyzvedal Malý princ, lebo 
ho už ľutoval. 
„Aby som zabudol, že sa hanbím,“ priznal pijan a 
ovesil hlavu. 
„Za čo sa hanbíš?“ vypytoval sa Malý princ, lebo mu 
chcel pomôcť. 
„Hanbím sa, že pijem,“ dodal pijan a načisto sa 
odmlčal. 


