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Všichni žáci si zapíší dané poznámky (viz. níže) do sešitu a nastudují si danou 
problematiku. Zároveň přikládám video k tématu. 
Po návratu bude sešit kontrolován, učivo krátce zopakováno a prověřeno testem. 
V případě, že by se nešlo do školy ještě po velikonočních prázdninách, bude zadána a 
známkována další práce. 
Zároveň prosím všechny, kteří ještě neprezentovali referát o jeho elektronické 
zpracování a zaslání na e-mail. Pokud si nepamatujete své téma, přikládám na konec 
dokumentu. 
 
 

TÉMA: LÉČIVA  

https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog 

Léčivo (léčivá látka) je látka určená k příznivému ovlivňování zdraví lidí nebo zvířat. 

Léčivá látka je nejvýznamnější součástí léku. 

Každý lék obsahuje léčivou (účinnou) látku, která způsobuje léčivý účinek. Kromě toho 

obsahují léky pomocné látky, které zvětšují objem léku, zlepšují jeho chuť a usnadňují 

jeho vstřebávání.  

Léčivá látka spolu s pomocnými látkami vytváří léčivý přípravek. Léčivý přípravek v 

určité lékové formě nazýváme lék. 

 

Léčivý přípravek mívá různou podobu, které říkáme léková forma: tablety, tobolky, 

injekce, kapky, čípky, mast aj. 

Některé příklady kategorie léků:1 

- Antibiotika: Léčba bakteriálních infekcí (angína) 

- Otorinolaryngologikum (ORL): Léčba rýmy, zánětu nosních dutin 
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- Antidiaroikum: Léčba průjmu 

- Antitusikum: proti kašli    

- Analgetikum, Antipyretikum: Zmírnění bolesti, snížení tělesné teploty 

TÉMA: PESTICIDY 

Použitím pesticidů dochází k hubení či tlumení rostlinných i živočišných škůdců. 

Nejširší využití mají v zemědělství. Užívají se k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, 

zásobách potravin i krmiv. 

RIZIKA 

- přílišné rozšíření – používá se na 95% zemědělské půdy 

- některé negativní jevy se projevují až po čase 

- toxicita, nežádoucí vlastnosti a vedlejší účinky 

- zvýšená zátěž organismu, narušení fyziologických pochodů 

- zatíženy jsou všechny složky životního prostředí 

Herbicidy jsou prostředky k hubení plevele  a invazivních rostlin. 

Insekticidy jsou prostředky určené k hubení hmyzu. 

Akaricidy jsou určené k hubení roztočů (klíšťata, čmelíci apod.). 

Moluskocidy prostředky sloužící k hubení měkkýšů (slimáci a hlemýždi). 

Fungicidy prostředky sloužící k hubení hub a plísní. 

Rodenticidy prostředky určené k hubení hlodavců. 
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