
SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA / HIV/AIDS 

ŽVÝKAČKA

PRACOVNÍ LIST

CO VÍŠ O HIV/AIDS?
Označ křížkem odpověď, která je podle tebe správná.

Tvrzení ANO NE NEVÍM/MOŽNÁ

1. HIV se přenáší kašláním a kýcháním.

2. HIV napadá červené krvinky.

3. Test z krve je přesnější než ze slin.

4. Objímat se s HIV pozitivním člověkem je bezpečné.

5. V ČR existuje 7 specializovaných AIDS center, kde mohou HIV 
pozitivní osoby požádat o pomoc.

6. Používání prezervativu stoprocentně chrání před HIV.

7. HIV se přenáší nechráněným pohlavním stykem.

8. Při tetování nebo piercingu se lze nakazit HIV.

9. HIV se nepřenáší bodnutím hmyzu.

10. Na léčbu HIV/AIDS již existuje lék, kterým lze nemoc vyléčit.

11. HIV se přenáší sdílením (půjčováním) jehel a stříkaček při užívání 
drog.

12. Původcem nemoci AIDS je virus HIV.

13. HIV se mohu nakazit při prvním pohlavním styku.

14. K přenosu HIV může dojít mezi matkou a dítětem během těhotenství, 
porodu či kojení.

15. AIDS je nemoc pouze homosexuálních mužů.

16. Nemoc AIDS lze úplně vyléčit.

17. HIV se přenáší líbáním.

18. Onemocnění AIDS bylo poprvé popsáno v roce 1981. 

19. Před HIV se mohu chránit očkováním.

20. To, že někdo je nakažený HIV, poznám, když se na něj podívám.
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Tvrzení
Správná 
odpověď

1. HIV se přenáší kašláním a kýcháním. ne

2. HIV napadá červené krvinky. ne

3. Test z krve je přesnější než ze slin. ano

4. Objímat se s HIV pozitivním člověkem je bezpečné. ano

5. V ČR existuje 7 specializovaných AIDS center, kde mohou HIV pozitivní osoby požádat o pomoc. ano

6. Používání prezervativu stoprocentně chrání před HIV. ne

7. HIV se přenáší nechráněným pohlavním stykem. ano

8. Při tetování nebo piercingu se lze nakazit HIV. ano

9. HIV se nepřenáší bodnutím hmyzu. ano

10. Na léčbu HIV/AIDS již existuje lék, kterým lze nemoc vyléčit. ne

11. HIV se přenáší sdílením (půjčováním) jehel a stříkaček při užívání drog. ano

12. Původcem nemoci AIDS je virus HIV. ano

13. HIV se mohu nakazit při prvním pohlavním styku. ano

14. K přenosu HIV může dojít mezi matkou a dítětem během těhotenství, porodu či kojení. ano

15. AIDS je nemoc pouze homosexuálních mužů. ne

16. Nemoc AIDS lze úplně vyléčit. ne

17. HIV se přenáší líbáním. ne

18. Onemocnění AIDS bylo poprvé popsáno v roce 1981. ano

19. Před HIV se mohu chránit očkováním. ne

20. To, že je někdo HIV pozitivní, poznám, když se na něj podívám. ne

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ Národní 
program řešení problematiky HIV/AIDS. V rámci projektu č. 1601 - Jeden svět na školách – prevence HIV/AIDS 
prostřednictvím audiovizuálních materiálů.
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