
TÝDEN     
PRIMÁRNÍ PREVENCE  
pro žáky ZŠ
JAK SE (NE) STÁT ZÁVISLÁKEM
Interaktivní hra pro „…náctileté“ s
druhů návykového chování s
 
KDY: 22.10. - 24.10.  2013 
 
KDE: Nízkoprahový klub Oáza 
         Osvobození 19 
         412 01 Litoměřice 
         telefon : 608 537 281  
         e-mail:nzdm.litomerice@nadeje.cz
cílová skupina:     
žáci 7. -  9. tříd ZŠ, škola může přihlásit max. 2 skupiny (v
 

Nabídka dvou bloků: 
A) KOUŘENÍ, ALKOHOL, REKLAMA
b) DROGY, VIRTUÁLNÍ REALITA, ASERTIVITA
 
Časové rozložení bloků: 
1.   8:00 -    9.30 
2.   9:50 -   11.20 
3.   11:40 - 13:10 
 
Pedagog si může vybrat pro svou skupinu jeden ze dvou bloků. 
Program má formu zábavné soutěžní hry s
harmonogram – 90 minut jedna skupina.
 
 
 

Akci je pořádána Skupinou pro rodinu, děti a mládež v
 
 
Interaktivní hru Jak se nestát závislákem
školách. Hra vznikla ve Státním zdravotním ústavu na oddělení podpory zdraví a je úspěšně 
realizována proškolenými odborníky od roku 2008. 
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JAK SE (NE) STÁT ZÁVISLÁKEM 
Interaktivní hra pro „…náctileté“ s tematikou primární prevence některých 
druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti. 

KDE: Nízkoprahový klub Oáza  

nzdm.litomerice@nadeje.cz 

9. tříd ZŠ, škola může přihlásit max. 2 skupiny (v případě volné kapacity dle dohody)

A) KOUŘENÍ, ALKOHOL, REKLAMA 
b) DROGY, VIRTUÁLNÍ REALITA, ASERTIVITA 

Pedagog si může vybrat pro svou skupinu jeden ze dvou bloků.  
Program má formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti (tematické okruhy), časový 

90 minut jedna skupina. 

Akci je pořádána Skupinou pro rodinu, děti a mládež v rámci kampaně „Dny zdraví“.

Jak se nestát závislákem realizuje PPP Litoměřice od roku 2011 přímo na 
Hra vznikla ve Státním zdravotním ústavu na oddělení podpory zdraví a je úspěšně 

realizována proškolenými odborníky od roku 2008.  
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