
 NAVŠTÍVILI SME PROTIDROGOVÝ VLAK  

14. októbra 2019 sme so žiakmi ôsmeho ročníka navštívili 

PROTIDDROGOVÝ VLAK. Program, ktorý prebiehal 

v jednotlivých vagónoch vtiahol našich žiakov do príbehu 

podľa skutočnej udalosti. V priebehu 90 minút umožnil im 

nanečisto prežiť celú sériu krízových situácií. Program ich 

tak priviedol k rozmýšľaniu o riziku závislostí, inšpiroval ich 

k zodpovednosti voči vlastnému životu a zdraviu.   

Našich žiakov veľmi zaujal. Nie len samotný príbeh mladých ľudí od prvého siahnutia po droge až po 

ich tragický koniec, ale celý priebeh, organizácia, realistické rekvizity, autentické situácie, 

v neposlednom rade aj milé občerstvenie. Ešte dlho nám rezonoval v mysli nešťastný príbeh mladých 

ľudí a smutný koniec hlavného protagonistu...  

Ostatne názory a postrehy našich žiakov hovoria za všetko. Tu sú názory niektorých z nich:  

„...inšpirovalo ma to do lepších začiatkov a nového života. Najlepší bol ten príbeh a postupné 

prechádzanie ním, vžitie sa do postáv a náhle zvraty“.(Samko S)  

„...tajuplné a navyše sme všetci boli zvedaví, ako skončí táto prehliadka...celý vlak bol náučný 

a navyše občas aj vtipný. Ale hlavne pojednával o tom, že nemáme brať drogy. Bol to pekný zážitok 

a ja som si ho osobne užil. Proste, super.“ (Maťo P) 

„Bolo to super a chcel by som ísť ešte raz.“(Roman G)  

„Odniesla som si z toho, že fajčenie škodí zdraviu a náš život si musíme vážiť. Drogy sú nebezpečné 

a môžu stáť človeka život.“ (Karinka J) 

„...bolo to top. Dávam mu desať z desiatich...extra super.“ (Miško D) 

„Najviac sa mi páčila realita celého príbehu...“(Samko K) 

„...odporúčam tento vlak navštíviť každému...“ (Vanesska P) 

„Síce, bolo to trochu strašidelné, ale inak úplne v pohode. Príbeh, ktorý nám ukázal život feťákov, bol 

veľmi smutný.“ (Emka H) 

„Príbeh ma ešte viac utvrdil v mojom presvedčení, že drogy ničia životy a v tom, že nikto by s nimi 

nemal nikdy začínať.“ (Dominika H) 

„Páčilo sa mi, že takýmto spôsobom sa ľudia snažia iným ľuďom ukázať, že drogy sú zlé.“ (Sonička N) 

„...každý z nás si zobral z tohto ponaučenie, ako by dopadol, keby drogoval.“ (Stelka B) 

Teší nás, že mladí ľudia sú tak vnímaví a citliví k tak veľkému problému, ktorým užívanie drog 

nesporne je. Pevne veríme, že z tejto akcie si odniesli nielen ponaučenie, že drogy sú životu 

nebezpečné, ale odniesli si aj silný emočný zážitok, ktorý ich bude sprevádzať dlhý čas. 
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