Kudlanka

PROÄŒ NEJDE DÃ•TÄš REKLAMOVAT? - III.
StÅ™eda, 11 kvÄ›ten 2011

Na&scaron;e milé databázistky si vzpomenou pÅ™esnÄ›, ti &bdquo;dobÅ™í", budou vÄ›dÄ›t, Å¾e to tu asi bylo, a pro ty, co jso
jako já (tedy mÅ¯Å¾ou Ä•íst jednu kníÅ¾ku stokrát a stokrát pro nÄ› bude nová), pÅ™ipomínám, oÄ• pÅ™ed dvÄ›ma léty, kdy s
Hanka psala, &scaron;lo (kliknÄ›te si). Nyní znovu napsala, aby se podÄ›lila se svými pokraÄ•ujícími trampotami:
Tak máme diagnózu ADHD od psychologa jedné soukromé &scaron;kolky a klinického psychologa. Do státní
&scaron;kolky kluka nevzali - protoÅ¾e je ADHD a oni nejsou specializovaná &scaron;kolka a taky protoÅ¾e nemají kapacitu
ani pro "normální" dÄ›ti - a pak Å¾e jsem pÅ™ece na mateÅ™ské... Také nás odkazovali na speciální &scaron;kolku - ale ta
byla asi 25 km daleko, coÅ¾ zase nebylo v na&scaron;ich silách; no, a nakonec ho vzali aÅ¾ jako pÅ™ed&scaron;koláka - ale
jen na 2 hodinky dennÄ› - do kolektivu 26 dÄ›tí s jednou paní uÄ•itelkou... Výsledek? Jeho chování se zhor&scaron;ilo, zaÄ•al b
i agresivní. Na sestru i na jiné dÄ›ti. I kdyÅ¾ ji má velice rád a "visí" na ní. StÅ™ídání prostÅ™edí tak Ä•asto bÄ›hem dne u nÄ›j
vyvolávalo je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í neklid. Nemohla jsem se s ním ani po &scaron;kolce vracet domÅ¯, zÅ¯stávali jsme
rovnou na hÅ™i&scaron;tích nebo odcházeli do lesa...
Pak mu dali odklad &scaron;kolní docházky a pÅ™ijali ho do
&scaron;kolky na 4 h dennÄ›. Ve stÅ™edu mi p. uÄ•itelka vÅ¾dy Å™ekla, aÅ¥ ho zbytek týdne nechávám doma. Byl hroznÄ› un
- u nÄ›j se to projevuje neklidem, navíc ani on sám do &scaron;kolky uÅ¾ nechtÄ›l, pÅ™estal malovat, zaÄ•al o sobÄ› Å™íkatm
neumí, Å¾e jen dÄ›lá Ä•máranice, Å¾e je zlobivej a Å¾e dokonce nÄ›kdy jeden chlapeÄ•ek zlobí víc neÅ¾ on!! KdyÅ¾ jsme n
&scaron;kolkové dÄ›tim ukazovaly na nás a Å™íkaly: &bdquo;mami, hele, to je ten zlobivej kluk...." (hrozné, smutné,
co?) Navíc si pÅ™inesl ze &scaron;kolky dal&scaron;í &scaron;patné nápady: házení jídlem, sprostá slova, zápasnické
chvaty (to mu asi dÄ›laly dÄ›ti a on to pak pÅ™edvádí doma), zvý&scaron;enou agresivitu... A jak Å™íkám - pÅ™estal malovat,
Å¾e to neumí....navíc byl tak unavenej, Å¾e jsme doma nemohli dÄ›lat uÅ¾ nic.
Je&scaron;tÄ› odpovÄ›Ä• (na va&scaron;e
dotazy), proÄ• nespal - chtÄ›la jsem, aby spal (dceÅ™i jsou teÄ• Ä•tyÅ™i a po obÄ›dÄ› je&scaron;tÄ› spí a je i jinak ok). Dávala
spát, ale on neusnul. V&scaron;elijak se kroutil, povídal si.... a snaÅ¾il se, aby neusnul. VidÄ›la jsem, Å¾e nechce usnout, Å¾e
se tomu brání. Spávala jsem s ním, uspávala ho pohádkou. Zkou&scaron;ela jsem to po dobrém - odmÄ›na, motivace,
po zlém - nic nepomohlo. Ze dne na den prostÄ› pÅ™estal spát a neusnul po obÄ›dÄ› uÅ¾ ani jednou. TÅ™eba jen vrtÄ›l nohou
tak se spánku ubránil....
Nakonec je mi to v&scaron;echno jasný, ale uvÄ›domuju si aÅ¾ teÄ• - neharmonické prostÅ™edí do
nejednotná výchova, nepÅ™ijetí od manÅ¾elovy matky (nadávala mu a napadla ho i fyzicky uÅ¾ v jeho dvou letech, protoÅ¾e
porazil stejnÄ› starého synka její dcery), spoleÄ•né bydlení s manÅ¾elovými rodiÄ•i, jeho neochota se odstÄ›hovat kamkoli jinam
ManÅ¾el diagnózu neuznává, vy&scaron;etÅ™ení nechce, prý ze syna dÄ›lám blba.... také mi nic nepomáhá, synovi se
nevÄ›nuje, i kdyÅ¾ fyzicky ani nemÅ¯Å¾e - je velmi obézní. A výsledek? V souÄ•asné dobÄ› rozvodové Å™ízení a boj o dÄ›ti ..
pÅ¯l roku.
Je pravda, Å¾e kdyÅ¾ syn má dostatek pozornosti, je to lep&scaron;í, a Å¾e jsem taky byla jediná, kdo mu lásk
dával; proto tak Å¾árlil, to vidím jasnÄ› taky aÅ¾ teÄ•. Ale je taky pravda, Å¾e potÅ™ebuje víc pozornosti neÅ¾ jiné dÄ›ti. Ale
ji vynucuje? KdyÅ¾ nás nÄ›kdo vyru&scaron;í, napÅ™. pÅ™i jeho oblíbeném Ä•tení, vzteká se, nadává, hází vÄ›cmi, kÅ™iÄ•í d
telefonu, jednou ho dokonce hodil do vody. To je pÅ™ece nepÅ™ijatelné... VysvÄ›tlování nezabralo, trest - &bdquo;jestli to
udÄ›lá&scaron;, následuje to a to" - to taky nezabralo, je obÄ•as, jako kdyÅ¾ nevnímá; pak to pÅ™ejde a je zase "normální".
Chci "bojovat" za individuální vzdÄ›lávání (dcera chodí do &scaron;kolky - odstÄ›hovala jsem se od manÅ¾ela a jeho rodiÄ•Å¯
do místa kde mi ji vzali, i kdyÅ¾ není pÅ™ed&scaron;kolaÄ•ka). Uvidím... AÅ¾ to skonÄ•í, napí&scaron;u vám, jak to dopadlo,
to pÅ™eÅ¾iju... HANKA
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