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Milý čitateľ, 
 

nikdy nezabudni na to, čo sme si dnes 

povedali! Mozgy všetkých nás vyzerajú 

rovnako, ale každý pracuje inak. Inak 

pracuje môj, inak Jankin a inak tvoj. 

 

 

Musíš sa len  

naučiť svojmu 

mozgu rozumieť. 
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Vidíš? Obaja sú úplne iní. 

Ale jedno majú spoločné. 
 

mozog 
 

Na svete je veľké 

množstvo ľudí. Ale nech 

budeš hľadať akokoľvek, 

určite dvoch rovnakých 

nenájdeš.  
 

Ahoj, volám sa Majka. 

Toto sú moji kamaráti, Janka a Maťo.  

Janka rada tancuje a kreslí. Maťo zasa hrá futbal. 

Kreslenie nemá vôbec rád. Janka má dlhé žlté vlasy. 

Maťo má krátke čierne vlasy.  
 

 

Mozog je úžasný. Aj keď všetky naše 

mozgy vyzerajú rovnako, každý 

pracuje inak. Je jedinečný, presne 

ako tvoj odtlačok prsta. Nikto na 

svete nemá taký ako ty. 
 



  Ale Janka a Maťo majú ešte niečo spoločné. 

Obaja majú problém s čítaním a písaním. 
 

 

 „Dnes ma pani učiteľka skúšala a ja som si 

nevedel spomenúť, ako sa povie slovo, 

ktoré som chcel povedať. Toto sa mi stáva 

často. Ťažko sa mi sústredí. Domáce úlohy 

robím oveľa dlhšie ako ostatní spolužiaci. 

Čítanie neznášam. Som pomalý 

a nešikovný. Akoby bol môj mozog 

pokazený. Radšej si zahrám futbal.“ 

 

 

 

 

„Keď som včera písala, zabudla som, ako 

vyzerá slovo, ktoré som chcela napísať. 

Nevedela som si spomenúť, ako poskladať 

písmenká. Kým si niečo napíšem, trvá mi  

to oveľa dlhšie ako ostatným spolužiakom.“ 

 

 

 

 

Už sme si povedali, že naše mozgy pracujú 

inak. Ale dokonca sa  líšia aj v tom, akým 

spôsobom rozumejú svetu okolo nás.  

Jeden z týchto spôsobov sa volá 

DYSLEXIA. 

Znamená to, že mozog inak spracuje 

to, čo vidíme alebo počujeme. Preto je 

pre Janku a Maťa čítanie a písanie 

také ťažké. 
 

 
 

 

Mozgy Maťa 

a Janky určite nie 

sú pokazené. 

Len ich používajú 

inak ako ja. 
 



  

Každému z nás niečo nejde. Ale každý 

z nás je aj v niečom dobrý! Presne tak je to 

aj u vás. Musíte to v sebe nájsť. 

 

 

 

Vedeli ste, že veľa slávnych 

a šikovných ľudí malo tiež dyslexiu? 

Boli rovnako smutní ako vy, kamaráti. 

Ale potom objavili niečo, v čom sú 

dobrí. Pozrite sa na druhú stranu! 

 

 

 

            Toto je Albert.  

             Slávny vedec. 

 

 

 

 

                            Toto je Walt. Vymyslel  

                             a nakreslil veľmi veľa 

                                      rozprávok. 

 

 

 

 

Toto je Keira. Slávna  

a výborná herečka. 
  



Obaja moji kamaráti majú problém s čítaním 

a písaním. Ale každý sa to rozhodol riešiť inak. 

      

 

      A ktorou cestou 

sa vyberieš ty? Maťo je nahnevaný a smutný. 

Povedal si, že v škole ešte 

vydrží. Ale potom už nikdy 

nechce čítať ani písať. 

 

 

 

Janka sa rozhodla inak. 

Povedala si, že sa chce zlepšiť.  

Chodí k pani logopedičke, 

ktorá jej pomáha. Učí ju, ako 

používať mozog lepšie. Tak, 

aby sa jej lepšie čítalo a písalo. 

 

 

 

pomoc 

 

 

 

hnev 

 

 

 


