November- mesiac proti drogám
Dňa 4.12. 2012 sa žiaci tercie zúčastnili na MsÚ v Seredi prezentácie výtvarnej súťaže
poriadanej mestom Sereď. Súťaž bola vyhlásená Mestskou políciou v rámci „Novembra –
mesiaca proti drogám“ pre žiakov 6. – 9. ročníkov všetkých seredských škôl. Hlavným
cieľom bolo vzbudiť u žiakov sebarealizáciu a sebavzdelávanie v oblasti prevencie užívania
drog. Žiaci mali za úlohu vypracovať plagát s min. veľkosťou A3, na ktorom malo byť rôznou
výtvarnou technikou zobrazené preventívne pôsobenie a ochrana voči drogám. Súťaž bola
orientovaná na triedu, v ktorej bol plagát vypracovaný. Z našej školy sa do súťaže zapojili
triedy sekunda, tercia a kvinta. Námet čerpali z poznatkov, ktoré majú z rôznych prednášok
a besied organizovaných na škole v rámci drogovej prevencie ako aj na hodinách v rámci
vyučovacieho procesu. Žiaci tercie postúpili medzi 5. finalistov. Vo veľkej zasadačke na
MsÚ v Seredi si autori práce odprezentovali svoju prácu pred zamestnancami mestskej polície
JUDr. Jánom Mizeríkom, Mgr. Danielou Vaškovou Kasákovou z oddelenia prevencie a
kriminality, Mgr. Miroslavom Račákom z oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ
Sereď a odpovedali na ich otázky. Do súťaže sa zapojilo päť škôl – ZŠ P. O. Hviezdoslava,
ZCŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ J. Fándlyho, Gymnázium V. Mihálika a ZŠ Zemianske Sady.
Umiestnenie škôl:
1.

miesto: tercia z Gymnázia V.M. Sereď. Názov:„Rozmysli si ako investuješ svoje

peniaze“.Autori projektu: S. Matulová, D. Kušnierová, A. Sokolová, N. Šuláková, V. Pašková
2.

miesto: 7.N zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: B. Bozalková, P. Fidlerová, I. Skaličanová
3.

miesto: 7.B zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: V. Makovcová, N. Ivančíková, M. Štibravá, S. Lukáčová
4.

miesto: 7.A zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

autori projektu: K. Čviriková, A. Gajdová, S. Ajdarovič
5.

miesto: 7.A zo ZCŠ sv. Cyrila a Metoda

autori projektu: L. Horská, A. Javorová, P. Javorová, D. Javorová
Autori plagátu vyhrali pre celú triedu výlet do Múzea polície v Bratislave, pričom v rámci
neho navštívia aj Vianočné trhy.
Víťazom blahoželáme.

Mgr. Ľ. Faktorová, koordinátor drogovej prevencie
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