
Milí rodičia a žiaci, 

aj v tejto mimoriadnej situácii Vám chceme byť nápomocní pri riešení aktuálnych problémov. Ak je 

toho na Vás veľa alebo neviete s kým o svojich pocitoch rozprávať, môžete využiť aj pomoc školského 

psychológa. 

Môžete ho kontaktovať prostredníctvom:  

- Emailu: lukacova.zsjanigova@gmail.com - každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával, každého z nás zasiahla inak a preto na ňu 

reagujeme rôzne. Vzhľadom na súčasnú situáciu je v poriadku byť smutný, vystresovaný, vystrašený, 

zmätený, či nahnevaný. Pre niektorých môže byť náročnejšie zachovať si chladnú hlavu, či ovládnuť a 

riadiť svoj strach.  

Nižšie je uvedených niekoľko jednoduchých tipov ako sa upokojiť a zvládať pocity strachu: 

❖ Relaxujte, keď sa cítite v strese. Na chvíľu sa zastavte, sadnite si, ľahnite, pomaly dýchajte a 

oddychujte. Môžete si k tomu pustiť aj relaxačnú hudbu. 

❖ Dýchacie cvičenia Vám môžu pomôcť krátkodobo. Sú ideálne pred stresovými situáciami, 

dočasne znižujú tlak, stres, úzkosť. Vyskúšať môžete nasledovné cvičenie: 

o Pohodlne sa usaďte a chvíľu dýchajte normálne.  

o Potom vdýchnite nosom počas 2-3 sekúnd, zadržte dych na niekoľko sekúnd, vydychujte 

pomaly a rovnomerne počas 5 sekúnd. 

o Preciťujte pri tom uvoľnenie. 

o Opakujte 6 - 7 krát. 

❖ Píšte o svojich pocitoch na papier alebo do počítača. Posaďte sa na pokojné miesto, kde Vás 

nič nebude rušiť. Nasledujúcich 20 - 30 minút píšte o  stresovej situácii, ktorej čelíte. Píšte fakty, 

Vaše myšlienky aj emócie. Pokúste sa napísať celý príbeh, pričom v tomto prípade si nad 

gramatikou nemusíte lámať hlavu. Dôležité je napísať o svojich myšlienkach a pocitoch. Toto 

cvičenie sa snažte opakovať niekoľko dní za sebou. 

❖ Stanovte si počas dňa chvíle, ktoré budú pravidelné a budú o tom, čo Vás baví. Bude to čas len 

pre Vás. Môže to byť cvičenie, tanec, kniha, obľúbená hudba, relax pri čaji, krížovky, 

maľovanie... 

❖ Zvážte, či je vo Vašom momentálnom záujme sledovať všetky spravodajské portály alebo 

televízne noviny niekoľkokrát denne. Obmedzte toto sledovanie do takej miery, ktorá Vám 

pomáha a nie ubližuje. 

 

 

S pozdravom       

Iveta Lukáčová, školský psychológ 
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