ZGO 6. R - 10. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Vstopamo že v 10. teden pouka na daljavo.
Predelali smo kar lepo število učnih vsebin in nam kaže odlično.
Upam, da gre tudi vam delo doma dobro od rok. Vaša naloga je še vedno, da sproti naredite po mojih
navodilih, kar je potrebno. Uredite si zvezke, ker bom ob prvi priliki, pa kadar koli že bo, vaše delo
pregledala. Takrat ne bo izgovorov.
POMEMBNO !!!

Nekateri učenci me še vedno sprašujete po oceni iz spletnega testa. Oceno sem poslala vsakemu posebej
na mail, ki ste ga posredovali. Kdor še ni videl svoje ocene, kliknite pod točkami na » ogled ». Tam se izpiše
ocena in moj komentar, v primeru, če je to potrebno. Ravno tako se vam ponovno odpre test in lahko
pregledate vaše rešitve.

Glede zaključne ocene pri predmetu je še prezgodaj za govoriti. Vse ocene bom pregledala, tudi zabeležke
v moji redovalnici glede domačih nalog in bomo o ocenah kdaj drugič govorili. Nekatere učence bom
gotovo še pozvala, da mi pošljete določene naloge, mogoče bo kdo po potrebi tudi še vprašan. O vsem tem
boste učenci obveščeni poimensko. Zato je vaša naloga, da še naprej tako lepo delate po navodilih, kot ste
do sedaj.
Če imaš dodatna vprašanja, mi lahko sporočiš na mail, ki se glasi : darja@gorup.eu
Prejšnji teden smo začeli z novim poglavjem,ta teden pa bomo nadaljevali z novo snovjo in spoznali, kako
so se v zgodovini pojavili začetki medicine.
Odpri učb. na str. 54 in napiši naslov :

ZAČETKI MEDICINE
Ljudje so se od nekdaj bali bolezni, ampak bolezen je stalna spremljevalka človeštva. Že v pradavnini so
ljudje spoznavali blagodejne učinke nekaterih rastlin in so z njihovo pomočjo skušali blažiti razne težave.
Zapiši prvo točko :
1. Prazgodovina
- Že v pradavnini so ljudje poskušali preprečiti, omiliti in odpraviti bolezni (zelišča, plodovi…).
- Vzrokov za bolezni niso poznali.
- Znanje in izkušnje so prenašali iz roda v rod.
Z nastankom prvih držav so mnogo kje prevzeli skrb za bolne svečeniki. Oni so opravljali verske obrede,
zdravili ljudi in po smrti opravili tudi pokop umrlega. Vendar so za mnoge bolezni krivili duhove. Vzrokov za
bolezni niso poznali.
So pa svečeniki »opravljali« nekatere enostavne kirurške posege, kar nam dokazujejo arheološke najdbe.

Arheologi so odkrili do sedaj najstarejši medicinski dokument -> ploščica iz današnjega Iraka, ki vsebuje
zapise nekaterih receptov za zdravila. Stara je okoli 5 000 let.
Zapiši k 2. Točki :
2. Stari vek
- Za mnoge bolezni so krivili duhove.
- Svečeniki so jih z uroki skušali izganjati iz telesa. Znali so zašiti rano, odrezati poškodovani prst,
izruvati zob …
- Bolečine so lajšali z opojnimi pijačami.
- Najstarejši medicinski dokument -> Ploščica iz Nipurja (Irak) iz leta 3000 pr. n. št. vsebuje
recept za zdravila, narejena iz zelišč.
Več so o človeškem telesu vedeli stari Egipčani. Ko so trupla umrlih ljudi balzamirali, so spoznavali, katere
organe imamo v telesu in čemu služijo.
Preberi na str. 55, kako je potekalo balzamiranje (=mumificiranje) trupla.
3. Znanje medicine v starem Egiptu
Preberi zapis iz učbenika in naredi kratek povzetek v zvezek.

Egipčani so dobro so poznali :
-

-

človeško telo,
sistem kroženja krvi.
Na različnih delih človekovega
telesa so znali preveriti srčni
utrip.
Zdravili so zlome, oskrbeli rane in
popravljali zobe.
Uporabljali so vraže in čarovnije.

Preberi snov na str. 55 do konca in zapiši, v čem so bili Grki, kar se medicine tiče, naprednejši od
Egipčanov.
Omenjen je grški zdravnik Hipokrat, ki je prvi zapisal nekakšna pravila, ki naj bi jih upošteval zdravnik pri
svojem ravnanju z bolnikom. Ta pravila se imenujejo -> Hipokratova prisega in z njo se je Hipokrat zapisal v
zgodovino.
Zapiši še zadnjo točko in v njej opiši grško medicino.
4. Medicina v stari Grčiji
Grki so častili tudi svojega boga zdravilstva.
To je bil bog Eskulap, ki je za svoj simbol izbral zvito kačo okoli palice.
Ta je še danes simbol medicine.

