8. РАЗРЕД (04.05.-09.05.2020.)
Наставна јединица :

Савремени начин живота
За људскп здравље дпбрп је пнп щтп га крепи, негује, храни, јаша, пплемеоује, ппдиже
задпвпљствп живљеоа. Нажалпст, савремени нашин живпта углавнпм шини супрптнп.
Недпвпљнп кретаое, брза храна, енергетски напици, убрзан темпп живпта, стрес, свакпдневна
излпженпст електрпмагнетнпм зрашеоу крпз сталну упптребу мпбилних телефпна и сате кпје
прпвпдимп пред кпмпјутерпм, а акп се тпме дпдају пущеое, гпјазнпст или ппјашанп кпнзумираое
алкпхпла, пут дп дпбрпг здравља ппстаје све дужи.
Неадекватнпм исхранпм, пре свега великим унпспм теста, щећера, маснпћа ппвећава се ризик пд
настанка кардипваскуларних пбпљеоа и тп је пут пзбиљнпг нарущаваоа здравља. Насупрпт тпме,
ниске вреднпсти маснпћа кап ппследица разних, пппуларних и агресивних дијета, такпђе
нарущавају здравље.
У дужем перипду, неадекватна исхрана неминпвнп резултира здравственим прпблемима и
маокпм хранљивих материја неппхпдних за снажан имунитет и правилнп функципнисаое
прганизма – уппзправа др Предраг Маринкпвић, регипнални меначер, надлежан за лекпве кпји се
издају без лекарскпг рецепта и дијететске прпизвпде из кпмпаније Хемпфарм.
Јпщ једна бплест савременпг дпба, пднпснп савременпг нашина живпта, је стрес. Све шещће
мпжете шути какп је некп ппд великим притискпм , или стреспм. Прпцеоује се да је вище пд 75 %
бплести прпузрпкпванп стреспм.
Стрес , на жалпст , ппгађе све генерације.
Какп ппбедити стрес?
Овп су самп неки пд предлпга кпје мпжете да примените, када псетите да сте нервпзни или
напети:





Медитирајте: самп 20 минута дневнп мпже вам дпнети пслпбађаое пд хрпнишнпг стреса и
ппвећати тплеранцију на стрес.
Вежбајте: редпвнп вежбаое (20-30 минута дневнп) је пппуларан нашин пслпбађаоа пд
стреса.
Живите здравп: ващ прганизам захтева здраву исхрану и адекватан пдмпр
Ппделите свпја псећаоа са ппрпдицпм и пријатељима.




Не пшекујте превище ни пд себе ни пд других. Запамтите, свака пспба је јединствена и не
трудите се да је прпмените и прилагпдите себи.
Наушите да се пдмарате, вежбе дубпкпг дисаоа мпгу да вас дпведу у стаое ппущтенпсти.

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
https://www.slideshare.net/velkovdanijela/uticaj-savremenog-naina-ivota-na-zdravlje
ЗАДАЦИ:
Из пве лекције нема дпмаћег задатка
Замплићу све кпји дп сада нису ппслали прпјекте, да их ппщаљу, јер ћу пцене за оих ппшети да
унпсим у дневник.
Такпђе, на сајт ћу стављати најбитније делпве лекција и питаоа из пвпг кап и из претхпдних
разреда, кап деп припрема за заврщни испит.
За сва питаоа или недпумице везане за градивп из пвпг или претхпдних разреда, мпжете ме
кпнтактирати на мејл vesnabiologijaosvd@gmail.com.

