Mesto

Občianske združenie

TVRDOŠÍN

SLOVENSKO BEZ DROG

PREDNÁŠKY „PRAVDA O DROGÁCH“
Naším 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.

NAŠE VÝSLEDKY:



V okrese Tvrdošín sa dozvedelo pravdu o drogách 1258 detí
a 62 učiteľov na 10 základných a stredných školách.



Od 6.5. do 24.5.2013 sa uskutočnilo 39 prednášok, na
ktorých sme rozdali 1326 informačných brožúrok Pravda
o drogách.



674 detí sa stalo Protidrogovými šerifmi, ktorí budú ďalej
podávať informácie o drogách a ako sa proti nim brániť
a pomáhať tak svojim rovesníkom žiť život bez drog.

ZŠ E. P.
Bárdoša
23550,
Habovka,
02732.
Dátum:
17.5.2013

Slovensko bez drog

Základná
škola s
materskou
školou,
Hladovka
238, 02713.
Dátum:
9.5.2013

Slovensko bez drog

Základná
škola s
materskou
školou, Nová
Doba 482,
027 43,Nižná.
Dátum:
14.5.2013

Slovensko bez drog

Tvrdošín SOŠ
lesnícka,
Medvedzie 135,
Tvrdošín,02744
Dátum:
10.5.2013

Slovensko bez drog

Gymnázium,
ul. Školská
837, 027 44,
Tvrdošín.
Dátum
13.5.2013

Slovensko bez drog

Základná škola
Márie
Medveckej,
Medvedzie 155,
Tvrdošín,02744.
Dátum:
6 a 7.5.2013

Slovensko bez drog

Základná škola
s materskou
školou,
Vitanová, č.90,
027 12 Liesek.
Dátum:
9.5.2013

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo si sa dozvedel na tejto prednáške?
7.5.2013 – SOŠ lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín

 Drogy sú zlé, ničia organizmus užívateľov a ich okolie.
 Podľa mňa mi to veľa dalo, pretože mávam sama chuť na alkohol. A drogy nikdy! Po
tejto prednáške mám dobrý pocit.
 Dozvedel som sa, že drogy mi škodia. A nikdy ich nebudem brať.

7.5.2013- ZŠ Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín (5. A, 5. B, 9.C, 8.B)

 Určite som zmenila časť názorov na drogy, postoj. Ani som nevedela, že drogy








dokážu až tak ubližovať. Dozvedela som sa ešte nové informácie, ako škodia drogy
telu.
Dozvedela som sa, že drogy sú viac škodlivé ako som si myslela. Človeku, ktorý
droguje, tak sa mu tým zmení celý život.
O nebezpečnosti drog som vedela, ale nikdy som si to takto neuvedomila. Dnes, keď
pôjdem von si určite nezapálim ani nevypijem.
Drogoví díleri nám o drogách nepovedia pravdu. Existujú aj legálne drogy. Droga
zabíja.
Že nemám používať drogy. Sú životu nebezpečné. Tí čo nám ich predávajú, im je
jedno čo sa nám stane, záleží im iba o peniaze a nie o naše zdravie.
Dozvedel som sa o alkohole a drogách, bolo to zaujímavé. Je to poučenie do života.
Názor mám na to dobrý je to pravda o drogách. Páčilo sa mi to.
Dozvedela som sa veľa vecí o tom aké sú zlé drogy a aj alkohol. Určite to nikdy
nevyskúšam. Je to zlé.

Slovensko bez drog

Anketová otázka:

Čo si sa dozvedel na tejto prednáške?

9.5.2013 – ZŠ A MŠ Hladovka (5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.B,7.A)

 Dozvedela som sa, že používanie drog je škodí ľuďom a dôsledkom používania môže









byť smrť!!! Apatia! A navyknutie na ne.
Dozvedel som sa, že drogy náš môžu zabiť, zničiť náš život. Život bez drog je určite
lepší, radšej športovať alebo študovať ako sa stať čudákom.
Dozvedela som sa ako vnímame okolie, keď berieme drogy.
Pochopil som, že drogy, cigarety sú zlé. A mnoho dobrých vecí.
Mne sa to veľmi páčilo. Dozvedela som sa veľa pozitívnych informácií , už viem ako
sa drogy dostávajú do tela, dala som sa poučiť a nikdy by som sa na to nedala.
Že drogy škodia na zdraví, môžu zabiť ľudí. Drogy každoročne ničia ruinujú milióny
ľudských životov.
Život bez drog je zábavnejší. Drogy nás môžu priviesť aj k smrti.
Že drogy sú nebezpečné. Že život bez drog sa dá lepšie žiť.
Z tejto prednášky som si odniesol veľa. A budem si dávať veľmi veľký pozor na
drogy. Ďakujem za úžasnú prednášku. P.S. Beriem si to k srdcu.

13.5.2013- Gymnázium, ul. Školská, Tvrdošín (I.,II.,III. ročník)








Drogy sú zlé, díleri klamú!
Že marihuana je škodlivá.
Drogy škodia zdraviu. Drogy sú svinstvo! Drogy robia z ľudí zvieratá.
Drogy ničia život. Díleri klamú. Drogy ostávajú v tele.
Drogy sú efektívny spôsob na zničenie života nielen seba ale aj ľuďom okolo nás.
Drogy škodia telu. Aj po použití droga ostáva v tele. Po čase sa uvoľní a človek je
nútený prijať ju znova , stáva sa závislý.
 Drogy škodia človeku. Po viacerých dávkach je to horšie a horšie. Zo začiatku to ale
tak nevyzerá.

Slovensko bez drog
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Školy v okrese Tvrdošín,
na ktorých sme prednášali:

Základná škola a MŠ, E.P. Bárdoša 235/50, Habovka
Základná škola a MŠ, Hladovka 238
Základná škola a MŠ, Staničná 324, Liesek
Základná škola a MŠ, Nová Doba 482, Nižná
SOŠ lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín
Základná škola Medvedzie 155, Tvrdošín
SPŠ, Sídl. Medvedzie 1 133/1, Tvrdošín
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Základná škola a MŠ, Vitanová 90

Slovensko bez drog

NIEČO SA S TÝM DÁ
UROBIŤ !!!

KONTAKT:
Slovensko bez drog, občianske združenie
Hviezdna 38
811 05 Bratislava
0905 / 320 240
www.slovenskobezdrog.sk
Facebook: www.facebook.com/skbezdrog?fref=ts

Slovensko bez drog

