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Skoláci neumějí mluvit.
Rodiče jim málo čtou

Čtenípohádek vyšlo
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z módy. Rodiče raději vloží
dětem do rukou tablet.
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Výsledek školáci neumějí
pořádně mluvit. Někteří
dokonce neporozrrmí ani
mluvenému slovu. cásti
z nich trydržíproblémy až
do dospělosti.

ýval to běžný
způsob školnívýuky: učitel nahlas
přednesl kus textu a žáci si ho zapsali do sešitů.Dnešníděti
už toto nezvládají. Mluvené
slovo, které nedoprovází
žádný obraz, nedokáže vnímat až pětina z nich.
jim přečtu po"Jakmile
hádku, ke které nemají
zuální doprovod, prostě to
nevnímají. Začnou si sahat
na uši a jsou neklidné. Nakonec zjistím, že ani netuší,
o čem to vyprávění bylo,'
popsala učitelka prvního
stupně Pavla Nováčková.
Podobnou zkušenost mají
i dalšíkantoři. Psychologové
a neurologové se shodují, že
mluvené slovo nevnímá dokonce dvacet plocent dneš-
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totik lidí se téčíu logopeda
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í32/7,tl

olo

:

počet
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Nejčastějšíporuchy řeči
p

dyslalie (pattavost)

§ dyďagie (porucha potykání)
p opožděný výúoj řeěi

n álázie (centrá[ní porucha řeči
a porozumění mluvenému slovu)

l kokavost

ních prvňáčků.Mnohým z
nich vydržíproblém až do

) dysartrie a anartrie (poruchy artikutace)
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na

dospělosti.
To ostatně dokládají i čerstvá data ustavu zdravotnických informací a statistiky.
Počet pacientů logopedických ambulancí podle nich
poskočil za deset let až o
čtvrtinu. Dnes je v péčispecialistů více než 160 tisíc lidí.
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většinu problémůmůže
skutečně přemíra techniky.
Místo aby rodiče dětem četli
pohádky, vložíjim do ruky
tablet," říká senátorka a dětská neuroložka Alena Dernerová. Řečovécentrum v
mozku, které má sluchové
vjemy,zpracovávat, kvůli tomu dětem zakrní. Neumějí
se pak soustředit a chybí jim
slovní zásoba. Nedokážou ani
pořádně vyslovovat.
Na vině.ale můžebýt i
nízká porodní váha, S tou se
rodí stále více miminek kolem osmi procent. ,To zase zapříčiňujípředčasnéporody starších žen a vícečetná
těhotenství po umělém
oplodnění," uvádí Demerová,
Novorozenci lehčínež 2,5
kilogramu pqý často trpí
,,Za

opožděnýrn vývojem řeči.

