žijí i pro ostatní
Vítejte v „klubu“ DYS

Živá gestikulace, upřímný
úsměv, jiskrné oči, netradiční
oděv i styl chování. Výtvarnice
Alena Kupčíková v davu
nezapadne. Odvážně skáče
přes životní překážky a při tom aktivně pomáhá
dyslektickým dětem. Sama je dyslektik (porucha čtení),
dysgrafik (problémy se psaním) a dysortografik (potíže
s gramatikou a slovosledem), proto této problematice
rozumí opravdu do hloubky.
„Život se tak hezky klikatí, někdy tropí hlouposti
a někdy zázraky… Že je něco ‚jinak‘, jsem si jako dítě příliš
neuvědomovala. Pocházím z malé vesnice na Moravě
a svou hyperaktivitou jsem mnohdy byla trnem v oku
učitelek, které nedovedly pochopit, proč si pořád
neposedně hraju s rukama, prohlížím si je a místo běžných
slov ze mě padá něco úplně jiného… No, řekli byste místo
hračkářství ‚raz dva tři‘? Nebo místo kinedryl ‚kudrlin‘?
Nebylo v mých silách pamatovat si, jak se to říká správně.
Dodnes spontánně užívám slova, která nikdo nikdy
neslyšel, mozek si sám vymyslí svou verzi správného
pojetí, a dělám pravopisné chyby v textu (naopak jsem
vždy vynikala v matematice). V době mého školáctví
o dyslexii nevěděl téměř nikdo nic a dítě, které se chovalo
‚jinak‘, bylo považováno za divné. Nevědělo se přesně, co
s ním. Proto je potřeba, aby dnes učitelé věděli jak s ‚DYS
dětmi‘ zacházet, jak s nimi pracovat a motivovat je, aby se
mohly rozvíjet. V tomto směru pořád ještě existují velké
rezervy, stejně jako před lety… DYS děti nejsou hloupé,
líné ani schválně nedělají chyby, prostě jen mají jiné
vnímání světa, z velké části
vše prožívají skrz pravou
mozkovou hemisféru a jsou
nadané převážně umělecky.
Orientují se na obraz, ne
na text. Apeluji na rodiče,
pomozte jim rozvinout
jejich potenciál. Pětka
z češtiny není pro život tím
nejdůležitějším měřítkem…“

Tvar, barva a zvuk

svět DYS může nejlépe zase jenom DYS, ale my
ostatní se o to můžeme alespoň pokusit. To je
vzkaz ženy, která už dnes ví, že i s handicapem
jdou dělat „zázraky“, a sama je toho živoucím
důkazem…
Helena Míková
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Naše celá rodina (kromě
tatínka) je DYS. Maminka, oba
bratři, babička… Jen o tom
prakticky celý život nevěděli,
nebylo to nikým pojmenované.

multimediální umělkyně
s handicapem DYS,
absolventka AVU,
zakladatelka Dne dyslexie
a ředitelka neziskové
organizace Umění a věda
na podporu dyslektických
dětí. Autorka celosvětově
prvního slabikáře
a testů pro děti s rizikem
dyslexie, jež byly
vytvořeny samotným
dyslektikem. Více najdete
na webech: www.dys.cz,
www.alenakupcikova.cz

hledají písmenka. Děti zde mají možnost vnímat tvary,
barvy, zvuky a právě to je pro ně přirozené. Mohou se tak
mnohem snadněji naučit to, co ve škole nejsou schopné
z normálních učebnic pochopit. Krajina, po které ježci
jedou, se při každém novém otevření mění, a tak se děti
nikdy nenudí…“

Den dyslexie

Každým rokem (letos již popáté, a to 9. září) se do Národní
galerie v pražských Holešovicích „slétnou“ děti ze všech
koutů republiky i s rodiči, hrají si, učí se, diskutují, účastní
se workshopů s DYS umělci… Dospělí získávají nové
informace, důležité kontakty a mohou zakoupit
pomůcky, které DYS dětem usnadní adaptaci
ve škole, doma i v kolektivu. A hlavně všichni vidí,
že v tom nejsou sami, že handicap vůbec nemusí
být handicapem, ale předností. „Den Dyslexie
je takové moje dítě, na které jsem hrdá a pyšně
prožívám jeho krůčky kupředu. I kdybychom
tím měli pomoct jednomu člověku, stojí to
za to…,“ dodává s hlubokým entuziasmem
Alena Kupčíková.

Pro DYS je důležitý
v první řadě obraz.
Proto jsou z nich
kromě výtvarníků
skvělí fotografové,
kameramani,
Kupa trpělivost a oceán lásky
architekti…
Jste-li dyslektik, nebojte se vzít život do svých

„Přestože jsem na základní
ani střední škole nebyla
schopná ‚projít‘ češtinou,
zejména diktáty byly pohromou, nedala jsem se
a následně vystudovala vysokou školu. A protože vím,
co DYS děti prožívají ( jak ve škole, tak mnohdy doma
nebo mezi kamarády…), rozhodla jsem se pro ně vymyslet
pomocníky. Rozpoznat, že dítě může mít problém
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s dyslexií, je ideální ještě PŘED nástupem do školy. Jak
to ale odhalit, pokud zatím neumí psát a číst? Na základě
svých zkušeností a několikaletého výzkumu přímo mezi
dětmi ve školkách a školách jsem vytvořila multimediální
testy pro děti předškolního věku (4–6 let), které snadno
ukáží, zda u daného dítěte toto riziko je, či není. A dále
multimediální slabikář pro DYS (nejen) školní děti. Testy
i slabikář mají formu interaktivní kreslené hry – například
v případě slabikáře dva ježci jedou na kole krajinou a spolu
se svým kamarádem ptákem (kterého namluvil Jiří Lábus)

rukou, a jste-li rodič, který neví jak pracovat se
svým DYS dítětem, vězte, že možná máte doma
talent, který třeba bude tvořit krásná umělecká díla nebo
z něj bude velice zručný řemeslník, pokud ho podpoříte
a nebudete plísnit za to, co se ani při nejlepší vůli nemůže
naučit. Je třeba kupa trpělivosti a oceán lásky, aby se dítě
mohlo o své rodiče s důvěrou opřít a rozvíjet se. Pochopit

Foto: archiv, Alexander Dobrovodský
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