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SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY „PRAVDA O DROGáCH“
Mojim súkromným želaním je, aby sa pravda o drogách dostala
k deťom skôr, ako si ich pritiahnu drogoví díleri,
ktorí práve a hlavne deťom dávajú falošné informácie o drogách.
BUĎME PRETO RÝCHLEJŠÍ AKO DROGOVÍ DÍLERI a vyplňme
informačné vákuum pravdivými informáciami.

Základná škola,
Štúrova 12,
96212 Detva
Ročník: 5. – 9.
Dátum:
24.2.2011

Slovensko bez drog

Základná škola,
Kukučínova 480/6
96212 Detva
Ročník: 5. – 9.
Dátum:
1. 3. 2011

Slovensko bez drog

Gymnázium,
Štúrova 849,
96212 Detva
Dátum:
3. 3. 2011

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo SI SA Dozvedel na tejto prednáške?

24.2.2011 - ZŠ Štúrova 12
Trieda: 5.A, 6.A, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A
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Že drogy škodia, že spôsobujú smrť a dozvdel som sa na tejto hodine, že ľudia, ktorí fetujú, tak sa im
rozpadáva organizmus.
Že ľudia nemajú dostatočné informácie o legálnych aj nelegálnych drogách. A sú oklamaní. Na tejto
hodine som utvorila rozhodnutie: nebudem brať drogy.
Že o alkohole, o drogách ani nepomyslím. Lebo nechcem prísť o moju rodinu a kamošov a dôveru ľudí.
Že každý tvrdí o drogách niečo iné. Nikdy neviem či tie informácie, čo sme prijali boli pravdivé. Urobila
som rozhodnutie: "nikdy neskúsim drogy".
Škodia drogy nášmu telu, okoliu, blízkym, preto ich neberiem ani nebudem.
Dozvedel som sa, že všetky drogy a alkohol je návykový. V marihuane je asi 400 škodlivých látok asi 30 z
nich podporuje rakovinu.
Dozvedela som sa, aký je alkohol nebezpečný. Moje rozhodnutie je, že nikdy nebudem brať drogy.
Dozvedela som sa o emóciách, ktoré drogy vyvolávajú, čo ma presvedčilo ešte viac o tom, aké sú
hnusné. A tie účinky drog - netušila som o tom, že sú v tele stále. Bola to fakt dobrá, poučná prednáška.
Nikdy nechcem drogu.
Drogy sa nedokáže rozpustiť vo vode aj keď sa zdá - ale nie, na rozdiel od alkoholu, ktorý sa rozpustiť
dokáže. Väčšina ľudí umiera práve na alkohol. Ľudia, ktorí sú nadrogovaní, sa dajú ľahšie liečiť ako
človek, ktorý je veľký alkoholik. Drogy veľmi ovplivňujú naše telo, pocity, emócie...
Dozvedel som sa, že drogy otupujú pocity a treba sa vyhýbať ľuďom, ktorí ich predávajú.
Dozvedel som sa, že drogy sú veľmi škodlivé. Na ulici si musíme dávať pozor pred skryťákmi a že sa mám
venovať záujmom napr. futbal. A že nikdy nechcem brať drogy ani alkohol a nemám to ani skúsiť.
Drogy sú škodlivé, jedovaté, zabíjajú. Ľudia sú na nich aj závislí. Našťastie ja nedrogujem.
Drogy zabíjajú a ničia ľudský organizmus. A nikdy nebudem brať drogy.
Dozvedel som sa ako sa do tela dostávajú. Ako to funguje v žilách a v nervovej sústave.
Na alkohol zomiera najviac ľudí. Drogy sa uskladňujú v tuku.
Keď niekto pije alebo fajčí, ničí si zdravie a ja v živote nebudem piť a fajčiť a brať drogy!!!!!!!
Dozvedel som sa, že alkohol je vlastne vydestilovaný jed. Asi prestanem fajčiť.
Že drogy sú nebezpečná látka!!! Nebudem brať drogy!!!

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo SI SA Dozvedel na tejto prednáške?

Základná škola, Obrancov mieru 884
Trieda: 7., 8., 9. ročník (25.2.2011)
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Škodlivosť drog a alkoholu. Výroba alkoholu. Príznaky nafetovaného človeka.
Dozvedela som sa príbehy, ktoré som nevedela, že sa aj udiali. Nikdy nechcem a nebudem drogovať.
Že drogy škodia, že si netreba umývať ruky s riedidlom, že sa rozpustí alkohol vo vode, drogy vo vode
nie.
Že droga škodí zdraviu a ničí celé telo. Alkohol je škodlivá jedovatá látka.
Že drogy sú nebezpečné a neoplatí sa to. Je to strašne zlá vec.
Že je to veľmi návykové a nemal by som to skúšať a pomôcť kamarátom, ktorí v tom sú.
Veci o drogách, alkohole. Aké to je škodlivé. Čo všetko spôsobujú.
Že drogy sa z tela nedostanú ani za 20 rokov.
Že ma droga a alkohol môžu pripraviť o všetko čo mám aj o môj život.
Že drogy nikdy nezoberiem. a ani alkohol. Sú veľmi škodlivé a život si cením.
To čo som sa dozvedela, som už dávno vedela. Ale som sa viac dozvedela. Drogy, cigarety, alkohol
nikdy!
Že drogy nikdy nevezmem a myslím, že je to o úplná zbytočnosť na svete.
Dozvedel viac o negatívnom vplyve a že by som ich nebudem nikdy brať.
Dozvedel som sa viac o drogách o díleroch drog a o emóciách človeka.
Že nikdy nevezmem drogy.
Drog nebudem brať nikdy viac.
Nedá sa to pomenovať: O tieto veci sa dlhšiu dobu zaujímam. Mám veľkú radosť keď sa niečo také
koná. Veľa vecí viem v podstate to bolo plus k tomu!! Bolo to super. Zaujímavé, všeobecne ma to
zaujalo. Dokázala by som veľmi dlho počúvať. Ďakujem!
Drogy sú horšie ako ako byť bezdomovec.
Nikdy nebrať drogy, aj bez nich je život krajší.
Začínam si viac uvedomovať absťáky bez nikotínu.

slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo SI SA Dozvedel na tejto prednáške?

Gymnázium, Štúrova 849, Detva
Trieda: 1.A, 1.B, 3.A (3. 3. 2011)
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O vplyve drog na človeka. Že zatmavujú myseľ.
Nové poznatky o drogách. Skvelý prednášajúci talent.
Pri fyzickej námahe (športovaní) sa drogy uložené v tuku naspäť vylučujú do krvi. Vzniká
abstinenčný príznak.
Nové som sa dozvedel to, ako drogy vplývajú na ľudský organizmus aj po dlhšom čase.
Bola som oboznámená, aké sú veľmi zlé drogy. Nie je to nudné.
Že drogy sa ukladajú v tukoch a aj po roku odúčania a nedrogovania sa to môže vrátiť.
Dozvedel som sa, že drogy by som nikdy nemal brať - ničia život. Drogovo závislí ľudia nie sú
veľmi dobrá spoločnosť.
Nové infromácie o nebezpečí, následkoch a prejavoch drog a drogovo závislých ľudí.
Nové veci som sa dozvedel. Dozvedel som zaujímavé veci. Dozvedel som sa osožné veci o
nebezpečí a následkoch užívania drog.
Dozvedel som sa, že drogy sú veľmi škodlivé. a bol som veľmi rád keby sme mali viac takýchto
poučných prednášok.
O kvasení v sude. Aj iné doplnenie rôznych vecí. O reklamách.
O organizácii Slovensko bez drog, jej web a informácie o drogách.
Informácie o drogách, ktoré sa do života môžu zísť.
Bolo to poučné. Študenti by sa mali určite nad tým zamyslieť.

slovensko bez drog
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Základné a stredné
školy v Detve, na ktorých
sme prednášali:

Základná škola, A. Bernoláka 20
Základná škola, Kukučínova 480/6
Základná škola, Štúrova 12
Základná škola, Ul. Obrancov mieru 884/23
Spojená škola - Obchodná akadémia, Štúrova 848
Gymnázium, Štúrova 849

NAŠE VÝSLEDKY:
•

Počas školského roka 2010/2011 sa v Detve dozvedelo
Pravdu o drogách 990 detí a 22 učiteľov na 6 školách 

•

V období od 24. februára do 4. marca 2011 sa uskutočnilo
26 prednášok, na ktorých sme rozdali 1240 informačných
brožúrok Pravda o drogách 

•

320 detí sa stalo Protidrogovými šerifmi, ktorí budú šíriť
pravdivé informácie o drogách a pomáhať tak svojim
rovesníkom žiť život bez drog 

•

Našu prednášku poctil návštevou aj náčelník Mestskej
polície v Detve 

Brožúrka „PRAVDA O DROGÁCH“

NIEČO SA S TÝM DÁ UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog
občianske združenie
Žilinská 8
811 05 Bratislava
0948 / 140 466
www.slovenskobezdrog.sk

Slovensko bez drog

