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● Určite poznáte situácie pred písomkami alebo 
nejakými skúškami, keď sa vám zle spí, zviera vám 
žalúdok, ste podráždení,  rýchlejšie vám búcha  
srdce, cítite úzkosť alebo únavu. 

● Za toto všetko môže predskúškový stres.Treba 
rozlišovať medzi eustresom (pravým stresom 
potrebným podporujúcim výkonnosť) a distresom 
(rušivým stresom, vyvádzajúcim z rovnováhy). 
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● Mierny stres pred písomkami a skúšaním je  
potrebný, aby vás mobilizoval. 

● Často sa však stane, že stres vám prerastie cez hlavu 
a necítite sa dobre. 

● O strese hovoríme vtedy, keď intenzita situácie, 
ktorá stres vyvoláva, je vyššia ako schopnosť alebo 
možnosť človeka túto situáciu zvládnuť.
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● V niektorých prípadoch však stres pôsobí ako 

pohonná látka, donúti človeka k lepšiemu výkonu 

alebo aspoň k výsledku. No je potrebné eliminovať 

ho na minimum a osvojiť si rôzne stratégie vedúce k 

zvyšovaniu tolerancie voči stresu. 
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● Existujú aj také prípady, keď je študentovi 

predskúškový stres nepríjemný, ale aj napriek tomu si 

ho ustavične privoláva.

● Niektorí študenti sú veľkí pesimisti a hneď ako sa 

rozdajú papiere, myslia na najhorší scenár, na zlú 

známku, na to, že nič nebudú vedieť.
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● Paradoxné je už len to, že si to často hovoria aj tí, 
ktorí učivo ovládajú a nemuseli by sa vôbec ničoho 
báť. 

● Problém je hlavne v tom, že majú negatívne 
nastavenú myseľ. Možno niekedy v minulosti dostali 
horšiu známku a spomienka na túto situáciu ich 
prenasleduje naďalej. A nemusela by. Stačilo by 
zmeniť pohľad na vec.

● Negatívny stres ovplyvňuje tvoj výkon a život 
negatívne.
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● Aj zvládať stres sa treba učiť. Zvládanie stresu je 
vedomý, racionálny spôsob ako sa vysporiadať s 
nepríjemnými situáciami a ťažkosťami v živote. 

● Prvým krokom k zvládnutiu stresu je uvedomenie si jeho 
príčin. 

● Ďalej je potrebné pozorovať, ako vás ovplyvňuje, čo sa 
deje s vaším organizmom. 

● Nasledujúcim krokom je naučiť sa myslieť pozitívne a 
vnímať každú stresovú situáciu ako určitú príležitosť k 
vlastnému rozvoju, vyťažiť z nej niečo pozitívne. 

● A čo je najdôležitejšie, nezabúdajte sa systematicky učiť. 
Tí, ktorí ovládajú učivo, majú najmenej dôvodov na stres.
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Príčiny stresu

Skús identifikovať príčiny tvojho stresu a na základe toho budeš lepšie vedieť, čo robiť.

  precitlivelosť,

  hanblivosť - strach z vystupovania pred druhými,

  strach z blamáže, strápnenia sa,

  strach zo zlej známky,

  nadmerný pocit zodpovednosti,

  vysoké nároky na seba,

  pripisovanie veľkej dôležitosti skúške,

  určitý spôsob skúšania – písomný, ústny,

  nedostatočná príprava do školy
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Príznaky stresu

● nejete alebo jete príliš veľa 

● pocit, že nemáte nad svojou situáciou kontrolu

● zábudlivosť

● bolesti hlavy

● nedostatok energie

● nedostatok pozornosti

● nízke sebavedomie

● hnevlivosť, podráženosť

● problémy so spánkom

● podráždený žalúdok

● bolesť chrbta

● nešpecifikované bolesti. 
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Ako zvládneš stres?
✔ Pred ústnym skúšaním si opakuj nahlas.

✔ Popros rodičov, kamarátov, aby ťa vyskúšali a odpovedaj nahlas pred nimi – nacvičíš 
si vystupovanie pred ľuďmi.

✔ Predstavuj si, že rozprávaš učivo učiteľovi pred triedou.

✔ Skúšaj sa v otázkach, aké zvykne dávať učiteľ.

✔ Pochváľ sa, že si sa učil, buď na seba hrdý.

✔ Predstavuj si, že skúšku zvládneš.

✔ Mysli pozitívne, prestaň o sebe pochybovať, hovor si, že to dokážeš.

✔ Spomeň si na úspechy v škole

✔ Neporovnávaj sa s ostatnými!

✔ Pri odpovedaní nemysli na to, čo si myslia spolužiaci alebo učiteľ, sústreď sa na obsah 
odpovede.

✔ Zhlboka dýchaj. (technika dýchania na zníženie stresu 
https://vimeo.com/442138273/f64bd4b5d2 )

https://vimeo.com/442138273/f64bd4b5d2
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Zmeň zmýšľanie pred skúškou

● Pri akejkoľvek skúške nie je vôbec potrebné predstavovať si 
katastrofické scenáre. Práve naopak. Povedz si niečo 
povzbudzujúce, čo ťa dostane do dobrej nálady a  budeš sa cítiť 
pohodlne.

● Nepripisuj skúške príliš veľkú dôležitosť. Ak to nedáš, tak sa 
nič nestane, život sa neskončí a svet sa nezrúti aj keby to 
nevyjde.

● Najlepšie je vyhnúť sa akýmkoľvek úvahám o výsledku, 
ktorého sa obávaš. Sústreď sa na daný moment, na papier, ktorý 
máš pred sebou a snaž sa odpovedať čo najlepšie, bez stresu!  
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Škola je príprava na život

● V živote ťa čaká ešte veľa skúšok a situácií, ktoré budú oveľa 

náročnejšie a budeš sa ich obávať. Preto skúšky v škole vnímaj ako 

nácvik na to, čo ťa ešte v živote čaká. Máš možnosť si to teraz vyskúšať 

a keď tým prejdeš, môžeš si povedať že si to zvládol a si pripravený na 

ďalšie.

● Nepodceňuj sa a neponižuj sa tým, že si budeš hovoriť, že to nevieš a 

nezvládneš.

● Ešte v živote zažiješ momenty, kedy ťa budú podceňovať iní ľudia a 

nebudú ti veriť, nerob to aj ty sám!
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Učiteľ nie je tvojím nepriateľom

● Mnohí študenti sú presvedčení o tom, že učiteľ či profesor 
je ich úhlavný nepriateľ, ktorého cieľom je ti dokázať, že 
si absolútna nula. Nie je to tak. Pre profesora je skúška 
čistá rutina, pri ktorej overuje vedomosti študentov.

● Babrať sa so študentom, ktorý nie je pripravený, ani pre 
neho nie je žiadna zábava. Aj preňho je jednoduchšie 
pracovať so študentom, ktorý nezanevrel na štúdium. 
Preto ak sa bojíš skúšky, skús si uvedomiť, že ty a 
profesor ste v skutočnosti jeden tím.
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Ak stále pociťuješ stres zo školy, nemáš motiváciu, máš 

problémy s učením, budem rada ak ma budeš 

kontaktovať mailom 

(nemcova@sosvetnr.sk), správou alebo osobne.

mailto:nemcova@sosvetnr.sk
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