
REVOLUTION TRAIN 
Nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence 

 

Další preventivní projekt zařazený do Školního preventivního plánu ve školním roce 
2016/2017, proběhl 20. 12. 2016. Zúčastnili se jej žáci a žákyně  9. ročníku. 

Revolution train je zařazen mezi nejvýznamnější projekty v oblasti drogové prevence. Jedná 
se o program primární prevence, který je určen návštěvníkům ve věku 10-17 let (mohou je 
navštívit školy, ale i široká veřejnost). Projekt je zpracován formou inovativní projekce 
skutečného příběhu, který plně vtáhne do děje a donutí účastníky přemýšlet o dané 
problematice – nejen díky dotazům, na které se odpovídá před i během programu, díky 
těmto odpovědím tak vlastně vzniká i unikátní sběr dat. 

Odezva na program byla kladná z řad žáků i pedagogů, kteří se akce zúčastnili. 

Zpětná vazba žáků: 

- „Bylo to skvělé. Velice zajímavá byla metoda, jak vše prezentovali. Zajímavý nápad 
postavit vše ve vlaku.“ PH 

- „Vlak se mi líbil a jenom mě ujistil, že nikdy nebudu chtít brát drogy.“ ŠM 
- „Bylo to poučné, vsadím se, že všechny nás to poučilo a inspirovalo k tomu, aby se 

nám nestalo to samé. Líbil se mi příběh i vagón, ve kterých byly rekvizity. I když jsem 
to viděla a slyšela, chtěla bych se tam kouknout ještě jednou.“ AK 

- „Protidrogový vlak na mě udělal dojem. Na přednáškách nám o tom jen vypráví, ale 
tady nám to ukázali, jak to vypadá doopravdy. Dost to na mě zapůsobilo.“ JP 

- „Bylo to hezké, příběh mě zasáhl. Bylo to zajímavé, vím, že drogy jsou špatné.“ SS 
- „Akce Revolution train se mi moc líbila. Byla velmi poučná a zajímavá. Vyvolal ve mně 

pocit odrazení (ne že bych před tím měla pocit zájmu o drogy). Myslím, že tento 
projekt je mnohem lepší a účinnější než nějaké přdnášky“ NN 

- „Revolution train měl velmi zajímavou prezentaci a pojetí. Myslím, že by to mohlo 
ovlivnit některé náctileté.“ NK 

- „Akce Revolution train byla velmi zajímavá. Líbila se mi forma, jakou nám představili 
život Marcela. Bylo to poučné a myslím, že je to skvělý zážitek.“ JN 

- „Akce Revolution train se mi moc líbila. Samozřejmě mi bylo smutno a taky jsem byl 
překvapen pravdivým příběhem. Měli to moc pěkně připravené.“ JP 

- !Bylo to super!!!“ SM 
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