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Občianske združenie

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,
Sv. Michala 42,
93401 Levice
Pre: 2. stupeň
Dátum:
7. 3. 2011

Slovensko bez drog

Základná škola,
Saratovská 43
93405 Levice
Pre: 2. stupeň
Dátum:
23. 3. 2011

Slovensko bez drog

Základná škola,
Pri Podlužianke 6,
93401 Levice
PRE: 2. stupeň
Dátum:
7. 3. 2011

Stredná
priemyselná
škola,
F. Hečku 25,
93447 Levice
Dátum:
17.a 18. 3. 2011

Slovensko bez drog

Gymnázium A.
Vrábla,
Mierová 5,
93403 Levice
Dátum:
11. 3. 2011

Slovensko bez drog

Pedagogická
a sociálna
akadémia,
Engelsova 3,
93429 Levice
Dátum:
17. 3. 2011

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo SI SA Dozvedel na tejto prednáške?

ZŠ sv. Michala 42, Levice (7. 3. 2011)
Trieda: 5.A
Drogy sú škodlivé. Drogy nebudem nikdy užívať.
Že nemáme brať drogy. Drogy sa používajú aj pri liečení.
Nemám brať drogy. Lebo drogy zabíjajú. A ani alkohol.
Drogy sa ukladajú do tuku. Reklamy nie sú pravdivé. Nebudem brať drogy.
Že nemôžem užívať drogy. Nemám piť alkohol. Nemám míňať peniaze na alkohol, drogy.
Že drogy sa ukladajú do tuku a po čase pôjdu do krvi. Nebudem brať drogy.
Naučil som sa veľa o drogách. Naučil som sa aj to, že čo sa nám stane, keď užijem drogy.
Že drogy sú škodlivá látka. Drogy zabíjajú. Nikdy nebudem brať drogy.
Nemám užívať drogy. Nemám piť alkohol. Nemám počúvať iných, aby mi dávali škodlivé látky.
Dozvedela som sa, že drogy veľmi škodia zdraviu, ničia celý organizmus. Nikdy nebudem brať drogy!
Drogy sú veľké svinstvo. Poškodzujú telo i myseľ. Nebudem ich brať!
Alkohol je najsilnejšia látka, ktorá zabíja. Drogy zabíjajú veľa vitamínov v tele.
Drogy sú zlé a na ne zomierajú ľudia. Nikdy never tým, čo užívajú drogy.

Trieda: 5.B
Po tejto hodine už vidím, že ľudia sú veľmi závislí na alkohole. Vidím, že to má katastrofický dosah na
užívateľov. Preto dúfam, že sa ľudia spamätajú a prestanú s užívaním drog!!!
Dozvedel som sa, že ľudia, ktorí berú drogy sa cítia zle, nemajú radosť zo života. My platíme za ich liečenie a
niekedy je to na nič.
V živote sa nebudem opíjať a fajčiť. Budem sa učiť, aby som neskončil na ulici. Dnes som sa dozvedel veľa
vecí o omamných látkach ako škodia.
Alkohol škodí zdraviu. Ľudia by nemali užívať omamné látky.
Nebudem brať drogy. Naučil som sa, že drogy a cigarety sú nebezpečné.
Drogy, cigarety a alkohol škodia zdraviu. Nemáme byť závislí na omamných látkach.
Dozvedela som sa veľa o drogách, že ich nemáme používať. A nemáme fajčiť.
Dozvedel som sa nové a pravdivé veci. A že drogy sú životu nebezpečné.
Že sa nemajú užívať drogy. Nefajčiť marihuanu.
Je veľmi poučná, páčila sa mi. Dozvedel som sa o drogách, alkohole a o čom čo nemám používať. Skvelé!
Dozvedela som sa o tom, že drogy škodia zdraviu. Drogy môžu zabíjať. Aj fajčenie škodí zdraviu.
Nemajú sa brať drogy, piť alkohol a fajčiť. Všetko to škodí zdraviu.
Dozvedela som sa o drogách. Veľmi ma to zaujalo. Dosť som sa poučila do budúcnosti. Nemali by sme užívať
drogy.
Naučil som sa čo sú to drogy, čo sem patrí, ako mi to škodí. Väčšine drogovo závislých sú kriminálnici páchajú trestnú činnosť.
Že by sa nemali brať drogy, lebo škodia zdraviu a zabíjajú ľudí.
Nemám brať drogy. Prednáška sa mi veľmi páčila.

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo SI SA Dozvedel na tejto prednáške?

ZŠ Saratovská 43 (23.3.2011)
Trieda: 5.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.B
Drogy sú zlé a škodia nám. Kazia nám život. Drogy brať nikdy nebudem.
Veľmi ma to zaujalo, dala mi radu do života, že nikdy nevyskúšať také návykové látky, škodí to na zdravie. A nikdy
by som to neskúšala.
Dala mi rady do života. Určite by som to nikdy neskúsila.
Všetko čo by som chcel, som sa dozvedel, takže budem vedieť všetko, keď budem starší a drogy nikdy.
Dozvedel som sa zaujímavé veci o drogách. Dá mi to veľa do života.
Dozvedel som sa, že vždy je dobré mať drogy a byť šťastný, radšej budem viesť pravdivý a úspešný život bez drog.
To čo som sa chcel dozvedieť viac, že to je škodlivé, nelegálne, nezdravé.
Že na to aby som bola šťastná drogy nepotrebujem.
O drogách, alkohole a ako môže byť alkohol a drogy nebezpečné... a že brať drogy a piť alkohol je veľmi nesprávne.
Aké je branie drog zlé. ako mi to v ničom nepomôže. Ako ti naprv robia dobrý pocit a potom po čase nie.
Nemáme užívať drogy lebo sú tam zlé látky a keď ich neužívame tak potom nás to môže zas chytiť. A keď
užívame drogy, nemáme kamarátov.
Že drogy sú špatné a škodlivé. Ľudia si myslia, že jedna dávka neublíži, no mýlia sa a často zomierajú.
To čo som sa chcel na tejto prednáške dozvedieť. A že nemám brať drogy lebo to veľmi škodí, lebo to pôjde so
mnou dolu vodou.
Že drogy sú nezdravé. Nikdy v živote ich nebudem brať. Nechcem si dokaziť zdravie.

Trieda: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
Prečo neužívať drogy. Aké majú omamné účinky. Akí sú díleri.
Drogy sú totálne na nič a nikdy ich nechcem brať. Keď neberem drogy, je mi lepšie.
Veľa vecí, ktoré mi hovoria, aby sme nebrali drogy.
To, ako drogy a alkohol človeku dobre nepadne. Prestane sa zaujímať o mnohé veci. A napokon príde aj o
najbližších.
Že drogy sú zlé a škodlivé. A v ničom mi nepomôžu.
Že drogy len ničia život. Chvíľu to môže byť úžasné a potom ničia život.
Že drogy nám v ničom nepomôžu a nič nevyriešia. Je to škodlivé aj keď to na začiatku tak nevyzerá, ale je to hrozné.
Dozvedela som sa to, že je nebezpečné brať drogy, pretože po čase sa všetkého vzdá a všetko stratí.
Čo všetko spôsobujú drogy. Prečo ich nebrať.
Všetko o drogách. Že drogy človeku ubližujú. Keď človek drogy neberie, cíti sa lepšie. A tí čo ich berú sú závislí.
Že mi drogy zničia celý život a zničia mi celé telo a stratím príbuzných aj kamarátov a budem troska.
Dozvedela som sa, že drogy sú nebezpečné pre človeka, lebo sa s nimi môžeme zabiť. Nikdy nebudem brať drogy.
Čo spôsobujú drogy. Kam to dotiahnem keď budem brať drogy. Z akého slova pochádza slovo droga.
Drogy sú nebezpečné a návykové. Chuť na ne zostane, ale účinok vyprchá.
Že drogy sú hlúposť. Skazia nám život a zničia životné ciele.
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Základné a stredné
školy v Leviciach,
na ktorých sme prednášali:
Základná škola, Pri Podlužianke 6
Základná škola, Saratovská 43
Základná škola, Saratovská 85
Základná škola, Sv. Michala 42

Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5
Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3
Stredná priemyselná škola, F. Hečku 25
SOŠ poľnohospodárstva a služieb, Na lúkach 18
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36

Brožúrka „PRAVDA O DROGÁCH“

NAŠE VÝSLEDKY:
V školskom roku 2010/2011 sa v Leviciach dozvedelo Pravdu
o drogách 1630 detí a 44 učiteľov.
Len za 3 týždne prednášania sa uskutočnilo 54 prednášok na
9 základných a stredných školách.
Počas školského roka 2010/2011 sme rozdali deťom
a učiteľom 1330 informačných brožúrok „PRAVDA
O DROGÁCH“.
60 detí zložilo sľub, že budú žiť život bez drog a budú tak
príkladom pre ostatné deti a dospelých vo svojom okolí.
Stali sa tak ďalšími PROTIDROGOVÝMI ŠERIFMI, ktorí budú
svojim rovesníkom dávať pravdivé informácie o drogách.

Médiá v Leviciach o nás:
POHRONIE, regionálny týždenník so sídlom v Leviciach,
Prečo nepodporujem drogy (4. 8. 2011)
Pravda o narkománii deti zaujala (29. 3. 2011)

Sponzori projektu:
Marián Tóth
Vilka Slovensko, celoslovenský časopis pre obyvateľov rodinných
domov

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

