Vyhlášení výsledků soutěže v rámci kampaně Světového dne
bez tabáku

V rámci Světového dne bez tabáku Státní zdravotní ústav vyhlásil soutěž o nejlepší tematické video
rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ. Do kampaně se zapojilo cca 33 základních škol, Státní
zdravotní ústav zaregistroval celkem 42 videí.

1.

Zadání pro 4. a 5. ročníky I. stupně základních škol

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ (4-5 třída)

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů
Délka videa: maximálně 10 minut
• Úkolem dětí je vymyslet a nacvičit příběh/pohádku, jejíž námětem je prevence kouření, tj. formou
pohádky předat informace o negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším úkolem je
uspořádat představení pro žáky I. stupně ZŠ (pro 1-2 třída ZŠ) a jeho záznam poslat organizátorům
na videu.
• Podmínkou je, aby příběh/pohádka, byla tematicky zaměřena na škodlivost kouření pro lidský
organismus např.: proč tělu škodí, co způsobuje kouření v těle kuřáka, co působí kuřák svému
okolí.
Vyhlášení pořadí
1. místo - Název videa: Záleží mi na tobě
Jméno a příjmení autorů:
Tereza Bartoňová, Eliška Kubíčková, Nikola Horáková, Matěj Kudělka, Jonáš Mička, David Kuhn
Třída: 5.
Adresa školy: ZŠ a MŠ F. Palackého Hodslavice, Hodslavice 300

2. místo - Název videa: 10 důvodů proč nekouřit
Jméno a příjmení autorů:
Jan Vinš, Andriy Karnaukhov, Dita Smolíková, Adéla Prokešová, Ondřej Šitanc, Anastasia Rastorgueva
Zš a mš Zličín Nedašovská 328 Praha 5 - Zličín
5.Třída
3. místo Název videa: Zdravé je nekouřit
Jméno a příjmení autorů:
Štěpánka Odvárková, Tereza Hrbková, Kristýna Vološčuková, David Sokol, Anežka Červinková
Třída: IV.B
Adresa školy: Zš a Mš Nová 1432/5, Ústí nad Labem

4. místo Název videa: Strejda končí s kouřením
Jméno a příjmení autorů:
Marie Kovářová, Eliška Novotná, Nela Byrtusová, Václav Janík, Tadeáš Neplech, Laura Kunce 4. tř. Aneta
Čihánková, Adéla Sklenovská, Nikola Školová, Calvin Lucase, Dominik Kotyza
Adresa školy: MŠ a ZŠ Svatoplukova, Olomouc
Třída: IV. a V.
2.

Zadání pro II. stupeň základních škol

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ
Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů
Délka videa: maximálně 15 minut

• Úkolem je vymyslet situaci, při které se běžně žáci dostávají do kontaktu s cigaretou, či jinými
tabákovými výrobky, respektive jejich nabízení v reálném životě a uvedenou nabídku odmítnout
prostřednictvím níže popsaných způsobu odmítnutí.
• Cílem je zaměřit se na rozpoznání a obranu před manipulativním chováním okolí tj. a) situaci se
úmyslně vyhnout, b) použít některý ze způsobů odmítání.
• Skupina žáků si vybere jeden či více ze způsobu odmítání a použije ho na situaci, kdy jim je nabízena
cigareta, či jiné tabákové výrobky (cigarety, vodní dýmky, elektronická cigarety apod.). Způsoby
odmítání jsou uvedeny v příloze, kterou naleznete pod podmínkami a pravidly soutěže.
• Celou situaci natočit na video a poslat ho organizátorům dle pokynů uvedených níže
Vyhlášení pořadí:
1. místo - Název videa: Smoke
Jméno a příjmení autorů:
Lukáš Kučera, Filip Hruška, Daniela Janovičová, Michaela Šťastná, Luise Kirchhofová, Aneta Resselová
Adresa školy:
ZŠ Chrastava, náměstí 1.máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, Chrastava, 46331
Třída VIII. A
2. místo - Název videa: Típni to!
Jméno a příjmení autorů:
Dominik Maršálek, Tomáš Makula, Adam Scheuch, Lukáš Dvořák, Jiří Plíva
Adresa školy:
ZŠ a MŠ K Dolům, U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
Třída VII.A

3. místo Název videa: My kouřit nechceme!
Jméno a příjmení autorů:
Martin Marek, Kateřina Škrabalová, Augustin Zima,Fabian Kuru,
Dominik Procházka, Jiří Novotný.
Adresa školy:
ZŠ Kostelní 583, Tachov 347 01
Třída: 7.A
4. místo Název videa:Prevence proti kouření
Jméno a příjmení autorů: Hana Schieferdeckerová, Jana Jírová, Ondřej Kubánek, Martin Panovský
Adresa školy: ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okr. Loun

Třída: 9.A

Dovolte mi poděkovat všem za účast v soutěži určené žákům prvního a druhého stupně základních škol z
celé České republiky pod názvem: "Kampaň prevence kouření hravě", kterou při příležitosti Světového
dne bez tabáku 2017 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
Výhercům srdečně gratuluji, jednotlivé ceny dle dohody a vzdálenosti posílám poštou, případně předávám
osobně.
Děkovný dopis: Dekovny_dopis_za_ucast_v_soutezi.pdf (61,62 KB)
Pořadí: Pořadí soutěže (40,14 KB)
Ceny:
Pro jednotlivé členy vítězného týmu složené z max. 6-ti žáků rozdáme zúčastněným:
• Za 1. místo 6x USB Flash disk velikost 32 GB
• Za 2. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB

• Za 3. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB
• 4 místa - autoři od nás, jako poděkování, obdrží za 4. místo antistresový míček - letošní symbol naší
kampaně.
1.-3. místo: Škola obdrží realizaci jednoho interaktivního, preventivního programu podle svého výběru
zdarma.
V nabídce je v závislosti dle stáří dětí:
-

Hra x aids - vhodná pro 7,8,9 ročníky

-

Jak se (ne)stát závislákem - vhodná pro 7,8,9 ročníky

-

Slůně nestůně - hra o výživě vhodná pro všechny ročníky

Termíny: dle vzájemné dohody se školou (ideálně od 18.2.2018)
Za organizátory soutěže
Bc. Michal Ziegler

