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Čo  s i  sa dozvedel na tejto  prednáške,   Pravda o  drogách? 
 
17.4.2012. druhý stupeň základná škola 
• Na dnešnej hodine som sa dozvedela užitočné veci o drogách. A že vôbec ich nemám 

skúšať. 
• Dozvedel som sa, že drogy a alkohol sú nebezpečné. Škodia nášmu zdraviu a aj niekomu 

inému. 
• Dozvedela som sa o tom aké  sú drogy nebezpečné, na to ako na nás reagujú, čo sa nám 

deje v tele, keď ich užívame. 
• Dozvedela som sa veľa o drogách a emóciách. Nechcem v živote brať drogy, lebo sa 

z nich umiera, môžem upadnúť do bezvedomia a je to strašne návykové. 
• Že drogy škodia zdraviu, na drogách sú ľudia závislí. 
• Škodia organizmu, ale aj nám, radšej budem bez drog. Brať drogy škodí. Drogy spôsobujú, 

že človek je občas smutný, a pod vplyvom drog úplne na dne. 
• Dozvedela som sa, že nemám brať drogy. A ešte to, že drogy zabíjajú. 
• Drogy nie sú dobré a škodia zdraviu takisto aj alkohol, je návykový a ťažko sa od obidvoch 

vecí odvyká. 
• Dozvedela som sa, že droga a alkohol veľmi škodia, droga a alkohol je návyková látka. 
• Na tejto hodine som sa dozvedela, že drogy ničia zdravie a spôsobujú smrť. 
• Dozvedela som sa niečo nové a zaujímavé. 
• Dozvedel som sa veľa o drogách a alkohole. Ako spôsobujú závislosti. Ako sa ľudia vracajú 

k drogám. Ako manipulujú ľudí. Čo sa stane, keď začneme brať drogy. 
• Že na drogách sa menia nálady, ľudia nemajú energiu a na to už aj umierajú. Prípady drog. 
• Dozvedela som sa, že drogy a alkohol sú zlá vec, ktorá škodí ľudom a zdraviu a celý život 

sa mu zrúti. 
• Že nemám brať drogy a piť alkohol, lebo to ničí zdravie. 
• Alkohol škodí viac ako som si myslela. Drogy škodia tiež a zabíjajú nás. 
• Na tejto hodine som sa dozvedel, že drogy a alkohol neni dobre užívať, lebo nás dostane 

na cintorín. 
• Nikdy nebrať drogy, pretože drogy ničia život. 
• Nemáme brať drogy, nemáme piť alkohol. 
• Dozvedela som sa, že drogy zabíjajú a že nás ľudí úplne ničia. Nikdy to nechcem zažiť! 
 
3.5.2012.  druhý stupeň základná škola  
• Na dnešnej hodine som sa dozvedela, že drogy sú veľmi NEBEZPEČNÉ. A nikdy ich 

neužijem. 
• Droga neprospieva telu. Sú škodlivé a sú nebezpečné. 
• Zistila som, že drogy sú ešte horšie ako som si myslela, ale viem že keď mi budú 

kamarátky hovoriť aby som drogy použila, určite nie! 
• Drogy mi nepomáhajú, pravdepodobnosť 99,9%. Chcem byť nadšená. 
• Dozvedela som sa, že drogy sú veľmi škodlivé pre zdravie a život človeka. 
• Ako drogy škodia zdraviu. Aké sú emócie. Ako sa budeme cítiť, keď zoberieme drogy. 
• Život bez drog je lepší. Pri drogách môžeme zomrieť. Drogy škodia ľuďom. 
• Drogy nie sú dôležité pre život. Keď sa dostanú do tela, ťažko sa ich zbavíme. Drogy sú 

závislosť. 
• Na tejto besede som sa dozvedel, že drogy sú veľmi škodlivé látky. A preto sľubujem, že 

nebudem brať žiadne drogy a iné látky. Ešte som sa dozvedel, že drogy môžu spôsobiť aj 
smrť. 

                  
                

                   
             

 



 
 

Čo sme urobili,  
prednášky od 12.4 do 4.5.2012. 
 

• Počet základných škôl:  8, 
• Počet stredných škôl:  6, 
• Počet gymnázií:  2,  
• Počet prednášok:  75, 
• Počet žiakov na prednáškach:  2372, 
• Počet učiteľov na prednáškach:  76. 

 

Zoznam škôl, ktoré sme navštívili: 
 

Základné školy:  
• Základná škola, Ing. Kožucha 7, Spišská Nová Ves 
• Základná škola, Komenského 3, Smižany 
• ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany 
• Základná škola, Maurerova 14, Krompachy 
• Základná škola, SNP 47, Krompachy 
• Základná škola, Zemanská 2, Krompachy 
• Základná škola, Bystrany 13, Bystrany 
• Základná škola, Zimné 96, Rudňany 

 
Stredné školy:  
• Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 
• Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 
• SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
• SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 
• SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 
• SOŠ stavebná, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 
• SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves  
• Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 

 
 


