Pracovní list:
Začátkem roku 1967 se v sanfranciském parku Golden Gate sešlo na happeningu Human
Be-In okolo 25 000 mladých lidí, aby protestovali proti zákazu LSD a aby světu představili
svůj životní styl. Byly to takzvané květinové děti, hippies.
Své ideje nemělo hnutí hippies sepsané, ale byly slyšet v písních a vidět v nápisech a na
plakátech. Nejzřetelněji organizace vystupovala za slova mír, láska a svoboda. Na jejich
vzniku se podepsaly stárnoucí beatnická generace, volný sex, rock’n‘roll a také
psychedelická droga LSD. Hnutí hippies tíhlo k mysticismu a různým druhům
východních náboženství.
Obecně se dá říct, že hippies vyznávali vše přírodní a krásné, hlásili se k původnímu
způsobu života indiánů, hájili práva utlačovaných Afroameričanů, odsuzovali tzv.
americký způsob života a nenáviděli právě vedenou válku ve Vietnamu.

Úkoly:
Pracuj s textem metodou I. N. S. E. R. T.
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Udělej fajfku na okraji textu, jestliže určitá informace
v textu potvrzuje, co jsi věděl/a nebo sis myslel/a, že
víš.
Udělej minus, jestliže je informace, kterou čteš,
v rozporu s tím, co víš. Tímto znaménkem můžeš
označit také nějaký rozpor uvnitř textu.
Udělej plus, jestliže informace, kterou se dozvíš, je pro
tebe nová a zároveň důvěryhodná.
Udělej otazník, jestliže se objeví informace, které
nerozumíš, která tě mate nebo o které by ses chtěl/a
dozvědět více.

Napiš druhy legálních drog, které znáš, a následky jejich užívání:

Napiš druhy nelegálních drog, které znáš, a následky jejich užívání (tzv. měkké x tvrdé):

Proč myslíte, že jsou některé drogy legální a jiné nelegální?

Kdo by měl rozhodovat o tom, které drogy se povolí a které zakážou? Vláda? Lékaři?
Občané?

Jaké následky by mohlo mít legalizovaní zakázaných měkkých a tvrdých drog?

Zakázali byste i některé legální drogy? Proč?

K čemu člověk potřebuje cigarety a alkohol? Nelze dosáhnout stavu navozovaného
jmenovanými látkami i jinou cestou? Jakou?

