
Program UNPLUGGED pro 6. ročníky 

 

- ve škole je 5 kvalifikovaných pedagogů, kteří mohou tento program vyučovat v rámci 

hodin OV 
- v letošním školním roce vyučují v 6. A – Mgr. I. Mláková, 6. B -  J. Moosová, 
-  6. C - Mgr. J. Cudlínová 

 
Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 12 až 14 let, protože v právě v tomto věku 

začínají experimentovat s drogami (především s tabákem, alkoholem a konopím). 
Náplň programu se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících 
užívat návykové látky a nebo oddalování přechodu od experimentování s drogami  

k pravidelnému užívání. 
Program se skládá z dvanácti hodin, které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést 

každou z nich v rámci jedné vyučovací hodiny. Počet hodin byl stanoven na základě 
zjištění, podle kterých jsou programy s méně než deseti hodinami méně účinné než programy 
s průměrně patnácti vyučovacími hodinami. 

 
Unplugged je školní program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku 

dvanáct až čtrnáct let. Vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu 
KAB.1 Jeho novost spočívá v tom, že byl připraven ve spolupráci sedmi států Evropské unie 
v rámci projektu známého jako EU-DAP a že byla vyhodnocena jeho efektivita.  

 
Přehled jednotlivých lekcí programu Unplugged: 

 
1 Zahájení programu UNPLUGGED 

Prezentace, skupinová práce, příprava smlouvy se třídou, domácí úkoly 

Úvod do programu, stanovení pravidel pro vyučovací hodiny, reflektování znalostí 
o drogách 

2 Chceš patřit do skupiny? 
Hraní rolí, plenární diskuze, hra Vyjasnění skupinových vlivů a očekávání Intra 
3 Poznej mýty a fakta o alkoholu 

Skupinová práce, koláž, hra 
Informace o různých faktorech, které ovlivňují užívání drog 

4 Je to, čemu věříš, podloženo fakty? 
Prezentace, plenární diskuze, skupinová práce, hra 
Pěstování kritického vyhodnocování (evaluace) informací, reflexe rozdílů mezi vlastními 

názory a skutečnými daty, korekce norem 
5 Poznej mýty a fakta o kouření 

Kvíz, plenární diskuze, zpětná vazba, hra 
Informace o účincích kouření, diferenciace očekávaných a skutečných účinků a krátkodobých 
a dlouhodobých účinků 

6 Neboj se projevit! 
Hra, plenární diskuze, skupinová práce 

Adekvátní komunikování emocí, rozlišování mezi verbální a neverbální komunikací 
7 Uč se hájit své názory 

Plenární diskuze, skupinová práce, hraní rolí 

Pěstování asertivity a respektu k  ostatním 
 

 
 



8 Hvězda večírku  

Hraní rolí, hra, plenární diskuze 
Rozpoznání a uznání pozitivních vlastností, přijímání pozitivní zpětné vazby, nacvičování 

a reflexe navazování kontaktů s ostatními 
9 Poznej mýty a fakta o nelegálních drogách 

Skupinová práce, kvíz 

Informace o pozitivních a negativních účincích užívání drog 
10 Dovednosti pro zvládání obtížných situací 

Prezentace, plenární diskuze, skupinová práce 
Vyjadřování negativních pocitů, vypořádávání se se slabými stránkami 
11 Rozhodování a řešení problémů 

Prezentace, plenární diskuze, skupinová práce, domácí úkoly 
Strukturované řešení problémů, pěstování kreativního myšlení a sebekontroly 

12 Drž se svého cíle 

Hra, skupinová práce, plenární diskuze 
Rozlišování mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli, zpětná vazba ohledně programu 

a procesu v průběhu programu 


