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Ako ma ovplyvnil FAS 

 

 

Volám sa David, mám 15 a pol roka a som ôsmak. Mám FAS (Fetálny alkoholový 

syndróm). Mám brata a sestru, ktorí tiež majú FAS. Ja som najstarší. 

 

Som na svoj vek veľmi malý. Vždy som bol najmenší v triede, hoci som v triede 

najstarší. Nosím strojček na zuboch, pretože moja čeľusť je príliš malá na to, aby moje trvalé 

zuby rástli správne. Necítim bolesť. Môžete mi skákať po nohe a mňa to vôbec nebude bolieť. 

Nikdy ma nebolí, keď sa zraním. Ľudia sa ma stále pýtajú, aký to je pocit, ale ja neviem, čo 

im mám povedať.  

Na tvári mi už nevidno znaky FAS, pretože keď vyrastiete, vaša tvár sa zmení 

a väčšinou vyzeráte ako ostatní ľudia. 

Ale to neznamená, že z toho môžem vyrásť. Nemôžem. Mám to na celý život. 

 

Môj mozog je menší, ako je bežné, takže mám menšiu hlavu. Mám skutočne veľké 

problémy s učením sa rôznych vecí. Mám IQ 76. Viem, že to znamená, že sa neučím tak ako 

ostatní ľudia, alebo nie tak rýchlo.  

 

Veci, ktoré sú pre mňa ťažké, sú veci, ktoré súvisia s matematikou. Zdá sa mi, akoby 

sa to nedalo pochopiť. Nerozumiem, koľko veci stoja, a mieša sa mi to. Poznať čas na 

ručičkových hodinách dokážem len trochu. Používam digitálky. Nedokážem si predstaviť 

dĺžku časového úseku a potrebujem VEĽA pomoci. Je to pre mňa veľmi frustrujúce. 

 

Mám strašnú pamäť!!! Stále všetko zabúdam. Zabúdam veci takmer hneď potom, ako 

sa ich naučím. Je to veľmi frustrujúce, lebo sa to musím učiť znovu. Zabúdam všetko možné, 

napríklad čo som práve povedal, kde som čo položil, alebo čo sa stalo pred chvíľou. 

Neznášam to!!! 
 

Pravopis mi nejde! 

 

Je pre mňa naozaj veľmi ťažké dávať pozor a keď toho je veľa a trvá to dlho, som 

veľmi hyperaktívny. Je pre mňa veľmi ťažké vydržať v triede. Je pre mňa lepšie, keď som 

s učiteľom sám, lebo sedí pri mne a ide krok po kroku a vysvetľuje to mojím spôsobom, 

jednoducho. Je tam tichšie a menej vecí ma vyrušuje. 

 

Keď na mňa ľudia hovoria zložito a veľa, nerozumiem im. Musíte používať menej 

a jednoduchších slov a spomaliť a trvá mi dlhšie pochopiť, čo chcete povedať. Niekedy sa mi 

to ani nepodarí. Aj ja si musím premyslieť, čo chcem povedať, lebo niekedy mi nedáva 

zmysel ani to, čo som povedal ja sám. 

 

Je pre mňa ťažké získať a udržať si priateľov. Na základnej škole ma deti často 

odstrkovali a hnevali sa na mňa.  

 

Veci, v ktorých som dobrý 

 

Som dobrý v telocviku. Výborne plávam a som dobrý v potápaní. Máme bazén, takže 

to môžem robiť často a využiť tak svoju energiu. Som dobrý v činnostiach, ktoré sa dejú 

vonku, a mám rád, keď môžem pobehovať. 



 

Viem robiť plagáty pre školu. Bol som dobrým tútorom pre prváka, ktorému som 

pomáhal s čítaním. ... 

 

Dokážem dobre pomáhať vo väčšine vecí, ak viem, čo mám robiť. A rád pomáham. 

... 

Čo by som veľmi chcel, aby ľudia na mne chápali, je, že potrebujem pripomínať 

väčšinu vecí. Nezabúdam úmyselne!!! Nikdy som si nespomenul, že mám brať lieky, kým mi 

to niekto nepovedal, a to bez ohľadu na to, ako veľmi som bol chorý. Vlastne pravdepodobne 

som ani nevedel, že som chorý. Potrebujem niekoho (moju mamu), aby so mnou chodila na 

pohovory a stretnutia a podobne. Nerozumiem, čo mi ľudia hovoria, zvlášť keď hovoria 

zložito a príliš rýchlo. Nikdy nerozumiem, čo mi hovorí riaditeľka, a potom si to nemôžem 

zapamätať. 

 

Necítim bolesť tak ako iní ľudia.... 

 

Myslím, že stále budem potrebovať pomoc s peniazmi.  

 

Nerozoznám rozdiel medzi 10 minútami a jednou hodinou, takže potrebujem druhých 

ľudí, aby mi pomohli, aby som neprišiel neskoro, príliš skoro alebo aby som sa nezabudol.  

 

Kedykoľvek som frustrovaný, vybuchnem. Nie je to preto, že by som bol zlý človek. 

Som dobrý človek. Je pre mňa náročné zhodnotiť (posúdiť) veci. Často robím chyby, pretože 

nerozumiem, aj keď sa veľmi snažím. 

 

Tiež nekladiem otázky, pretože nechcem vyzerať ako idiot, nie preto, že nepočúvam, 

čo ľudia hovoria. Potrebujem, aby ľudia mali so mnou trpezlivosť a aby veci vysvetlili 

niekomu ako moja mama, aby mi mohla ona alebo niekto iný pomôcť. 

 

Keby som mohol mať tri želania: 

 

Chcel by som, aby všetci rozumeli tomu, čo je to FAS. 

 

Želal by som si, aby som mal viac príležitostí robiť veci, v ktorých som dobrý, 

namiesto tých mnohých vecí, s ktorými mám ťažkosti, v škole pre deti ako ja, ktoré majú 

FASD. 

 

Želal by som si, aby existovali zamestnania pre ľudí s FASD, kde by mohli zarábať, 

a viac programov, ktoré by učili, ako si nájsť zamestnanie. 

 

Keby som mohol mať ešte jedno želanie, chcel by som mať milión dolárov, aby som 

mohol vybudovať školu pre deti s FASD a pre dospelých s FASD, ktorí školu nedokončili, 

pretože to bolo pre nich príliš ťažké. 

 

  



Čo by som chcel, aby vedeli učitelia 

 

 Snažím sa najviac, ako viem. 

 Nie som lenivý. 

 Hovoriť mi, že sa mám snažiť viac, nepomáha. 

 Zmiernite pracovnú záťaž. 

 Potrebujem viac času na dokončenie úlohy (akceptujte moje meškanie). 

 Vysvetľujte veci jednoducho. 

 Potrebujem veci opakovať veľa, veľakrát. 

 Potrebujem čo najmenej vyrušovania (hluk, ľudia, iné zvuky a iné zrakové 

podnety). 

 Nie som hyperaktívny naschvál. Neviem s tým nič urobiť. Chcel by som, ale 

neviem. 

 Niektoré veci sa neviem naučiť. Je jedno, čo to je alebo kto to učí. 

 Keď nedokážem urobiť veci, ktoré sa odo mňa očakávajú, veľmi rýchlo som 

z toho frustrovaný. 

 Učím sa pomalšie ako druhí ľudia. 

 Nechcem si zabúdať domáce úlohy – nerobím to naschvál. 

 Viem, že som často protivný, ale nesnažím sa o to naschvál. 

 Veľa sa v lavici vrtím. 

 Strácam veci často. 

 Nedokážem dávať pozor dlhší čas. 

 Zabúdam veľa vecí (nie schválne – frustruje ma to rovnako ako mojich 

učiteľov). 

 Potrebujem sa pýtať veľa vecí – niekedy to isté znova a znova. 

 Nie som dobrý v organizovaní – potrebujem veľa pomoci. 

 Je pre mňa ťažké rozoznať čas, povedať, koľko je hodín, nerozumiem, ako čas 

funguje. Neviem, ako dlho trvá vyučovacia hodina. 

 Nesnažím sa naschvál meškať na vyučovanie. 

 Potrebujem robiť veci vždy v tom istom poradí. Ak to tak nie je, celý môj deň 

je hore nohami. 

 Potrebujem očakávania, ktoré dokážem naplniť. Iné ako ostatné deti. 

 Moje písmo a kreslenie sú strašné. Mám ťažkosti s koordináciou ruka – oko. 

Môžem miesto toho používať počítač a ten mi skontroluje aj pravopis. 

 Milujem telocvik, ale mám ťažkosti s rovnováhou. 

 Druhé deti sú ku mne niekedy trochu zlé. Nemajú radi nikoho, kto je v niečom 

iný alebo pomalší. 

 Potrebujem, aby ľudia na mňa hovorili jednoduchými slovami a pomalšie, aby 

som rozumel, o čom hovoria. 

 Nevzdávajte to s mojím učením - dokážem sa naučiť veľa vecí. Len iné veci. 

 

Toto sú moje vlastné myšlienky z mojich skúseností. 

Napísal som to sám. 

Myslím si, že to platí alebo je podobné u mnohých detí s FAS. 

 

C. J. Lutke 


