
Domen hiti v šolo. Spet zamuja! 

Ste prepisali domačo 
nalogo? Dobro.  
Vzemite delovne zve-
zke in jih odprite na 
strani 37. 

Za prepis s table potrebuje  
dvakrat več časa kot sošolci.   

Joj, ne že spet. Vsi se 
mi bodo smejali, ker 
tako slabo berem. 

Rekla je 37, ne 
73. Zakaj nič ne  
poslušaš?! 

Domen, prosim, gla-
sno preberi besedilo 
na vrhu strani! 

Khm, khm, oprosti-
te, imam vneto grlo, 
ne morem. 

ŽE SPET?! 

Za nalogo, ki naj bi mu vzela 30 
minut, Domen potrebuje celo noč! 

Besede so v moji glavi, samo 
napisati jih nikakor ne znam! 

Vsi so končali, 
le jaz ne. 
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Naslednji dan ...  7 

Domen, spet si bil 
len! Domačo nalogo 
imaš vso narobe! 

Celo noč sem jo 
pisal. V čem je 
sploh smisel? 

Pri angleščini pišejo test. 
Domen prepisuje od sošolca.  
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 9 Svoj rezultat morajo prebrati pred  
celim razredom. 

19 od 20 točk. 

15 od 20 točk. 

3 od 20 točk. 
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Rekli so, da sem neumen! 

Po šoli se Domen stepe s sošolci.  

UKOR! 

Ojoj, tudi če prepi-
sujem, ne morem 
pisati pozitivno! 



Domen ima disleksijo. Njegovi možgani delujejo  

nekoliko drugače kot tvoji, zato mu je v šoli zelo težko. Za ljudi z  

disleksijo je šolsko obdobje naporno – v šoli jih čaka več dela 

kot druge in pogosti neuspehi.  Vendar pa jih je veliko kasneje v  

življenju uspešnih, saj lahko delajo tisto, v čemer so dobri.  

Mnoge krasita kreativnost in odločnost.  

Imaš tudi ti sošolca kot je Domen? Razmisli, kako mu lahko pomagaš! 

Spodaj je nekaj predlogov. 

 Bodi razumevajoč in se mu ne posmehuj, če naredi kakšno napako.  

 Posodi zapiske. 

 Če imaš čas, preveri njegov zapis snovi in ga opozori na napake. 

 Če česa ne razume, mu razloži. Lahko se tudi skupaj učita.  

 Spomni ga, da si obveznosti zabeleži v beležko.  

 

Tako kot vsi ljudje, imajo tudi ljudje z disleksijo šibka (šola) in močna področja (npr. šport, glasba, 

likovno ustvarjanje).  

Disleksijo je imel tudi  

Albert Einstein.  

Med uspešnimi podjetniki  

milijonarji, pa je kar 40 % takih, ki 

imajo disleksijo. Si že slišal za  

Richarda Brensona?  
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