Ohlasy žáků
V pátek 29.3. jsme byli pozváni na exkurzi s názvem “protidrogový vlak".
Začalo to 9:40 tím, že jsme si nasedli do vlaku, který měl 6 vagónů. Prohlídka
byla velmi poučná. Bylo to celé o tom, že jsme měly dotazník, nejdříve jsme ho
vyplnili. Potom začal minifilm o tom, jak se dostane člověk k feťákům, jaké jsou
příčiny, aby se někdo jím stal. Moc se mi to líbilo, protože mezi různýma
scénama jsme mohli do dotazníku napsat, co by měli postavy dělat podle nás, a
pak jsme viděli, co udělali špatně. ZH
V pátek 29.3.2019 jsme navštívili protidrogový vlak v Uherském Hradišti. Vlak
měl 6 obrněných vagónů, kde jsme mohli nalézt čtyři kinosály a celkem to bylo
8 interaktivních místností. Celý průvod vlakem trval kolem 90 minut. Na
začátku jsme dostali čaj, poté jsme vyplnili anonymní dotazník, s kterým jsme
nadále pokračovali a vyplňovali jsme různé otázky ohledně příběhu o lidech,
kteří silně propadli drogám. Celý program byl velmi poučný, že vždy nemusíme
ublížit různými návykovými látkami jen sobě, ale také spoustu ostatním lidem.
Líbilo se mi, jak byl vlak vymyšlený zábavnou a zajímavou formou. SK
V pátek dne 29.3. jsme měli možnost se s naší školou jet podívat do Uherského
Hradiště na Protidrogový vlak. Tento vlak nás měl přesvědčit o tom, proč
nemáme začít brát drogy. Každá část vlaku byla o něčem jiném. V každé části
nám nejprve pustili část filmu, a to místo, které bylo obsaženo v každé části jsme
poté viděli sami i naživo. Myslím si, že každému z nás nám Protidrogový vlak
přesvědčil, o tom proč je začít brát drogy nebezpečné. AM

V Pátek 29.3. 2019 jsme se zúčastnili exkurze "protidrogový vlak". V 9:40 jsme
nasedli do šesti vagonového vlaku, kde na nás čekal náš průvodce. Nabídl nám
čaj a rozdal nám dotazníky, které jsme následně vyplňovali. Poté nás zavedl do
kinosálu, kde nám pustil film o tom, jak člověk může dopadnout, když začne brát
drogy. Film nás donutil přemýšlet a každý z nás si uvědomil, že život máme jen
jeden a že si ho určitě nechceme zkazit drogami. Exkurze se nám velmi líbila. LK

V pátek 29.3.2019 jsme byli pozváni na prohlídku Protidrogového vlaku.
Prohlídka byla velmi poučná a zajímavá, jak pro nás tak i pro učitele. Pouštěli
nám tam příběh, který byl zaměřen na život s drogami. Bylo to o klukovi jménem
Marcel, který byl i se svojí přítelkyní závislý na drogách, což byla marihuana,
nikotin, heroin a spoustu dalších. Ve vlaku jsme mohli vidět doupě ,,feťáků”, kteří
tam zrovna čisto neměli. Sbírají totiž odpadky, se kterými si pak později hrají
třeba i 2hodiny. Během celé prohlídky jsme vyplňovali dotazník, kde byly různé

otázky týkající se alkoholu a drog. Na konci jsme měli napsat na papír, jak se nám
to líbilo. Mě teda ano a bylo to pro mě velmi poučné. ND

V pátek přijel do Uherského Hradiště protidrogový vlak, zúčastnili jsme se celá
třída a sraz jsme měli v 9h a 20min na vlakovém nádraží. Vlak měl šest vagonů
opancéřovaných a my jsem prohlídku začali v prvním vagonu, kde byl
nachystaný čaj a doslali jsme podložku a čtyřstránkový papír s otázkami . První
jsme museli vyplnit dvacet otázek a podívat se na film o čtyřech neštˇastných
lidech, kteří propadli alkoholu a pak drogám. V dalším vagonu jsme viděli neštěstí
po autonehodě, rozbité auto i motorku, nebyl to moc pěkný pohled , přecházel s
toho mráz po zádech .Viděli jsme i vězení, které bylo špinavé a nevonělo . Dále
jsme měli možnost poznat sérii drog, které byli vystavené v průhledné skříňce ,
byli taky jehly a další věci k výrobě drog .V posledním vagonu jsme dostali banán
a mohli jsme cokoliv napsat na papírek a dát na zeď . Věřím, že jsme si s toho
vzali ponaučení a nikdo z nás nebude v takové situaci. PB

Dne 29.3. jsme navštívili protidrogový vlak v Uherském Hradišti. Na začátku
jsme vyplnili část dotazníku, a pak jsme procházely jednotlivé vagony podle toho,
jak postupoval příběh. V každé části bylo zaměření na to, jak závislost potupuje a
jaké jsou následky. Vagony byli velice realistické a zajímavé. Během prohlídky
jsme vyplnili dotazník podle jednotlivých situací. Ke konci prohlídky, jsme mohli
napsat na lístek vzkaz a vyvěsit jej na nástěnku. Celkově to bylo velice zajímavé
a poučující. JK
Dne 29.3 jsme se vydali do Hradiště na antidrogový vlak. Ve vlaku jsme vyplnili
anonymní dotazník a ukázali nám, jak vypadají a jaké jsou druhy drog. Dále nám
ukázali příběh kamarádů, co drogy užívali a jak skončili. Z příběhu jsme se
dozvěděli, že drogy jsou špatné a nikdo by je neměl používat. S drogama jsou jen
problémy a pak člověka omezují. Myslím si, že vlak byl velmi zajímavý a poučný.
10/10 TG

V pátek 29.3 2019 jsme jeli do Uherského Hradiště, kde jsme navštívili
protidrogový vlak. Když jsme dojeli na místo, tak jsme se přesunuli na vlakové
nádraží. Ve vlaku jsme se svlékli a na přivítanou jsme dostali kelímek čaje.
Následně jsme dostali dotazník, který jsme měli vyplnit a potom už jsme se
vydali na prohlídku vlaku. Celkem tam bylo 6 vagonů a 4 kinosály. V každém
kinosálu jsme viděli kousek filmu o tom, jak skupina lidí užívala drogy a jak to
nakonec s nimi dopadlo. Na konci prohlídky jsme každý mohl napsat nějaký
vzkaz a vystavit ho ve vlaku. Na konci prohlídky jsme si každý mohli vzít banán

a potom jsme se mohli každý vydat vlastním směrem. Tato prohlídka se mi
velice líbila a klidně bych to zopakoval. OH
29.3. 2019 jsme byli v Hradišti, abychom se šli podívat na protidrogový vlak na
vlakovém nádraží v Uherském Hradišti. V 9:40 jsme vešli do vlaku. Dali nám
čajík a poté jsme začali vyplňovat anonymní dotazník. Pak jsme jsi prošli vlak,
ve kterém byli 4 promítací místnosti, vězení, auto, výslechová místnost, atd. Na
konci jsme poděkovali a napsali na stěnu svůj názor. Poté jsme jeli domů. Užil
jsem si den. Bylo to super. KFB
V pátek 29.3. 2019 jsme v 8 hodin ráno jeli autobusem do Uherského Hradiště
na Protidrogový vlak. Prohlídku jsme měli od 9:40. bylo tu 6 vagonů, z toho 4
kinosály. Vždycky nám popsali kousek příběhu takového "feťáka" a pak v
dalším vagonu byla znázorněna ta situace. Například bar, autonehoda nebo
"feťácké" doupě. Trvalo to 90 minut. Taky jsme vypisovali anonymní dotazníky.
Podle mě to bylo velmi poučné. VŽ

