
Je učenie naozaj mučenie? 

Niektorí z vás sa učiť vedia, v škole im to ide dobre, patríte k dobrým žiakom a preto 

nepokračujte v čítaní ďalej.  

Iní zas ( a nie je vás málo..) často počúvajú, že keby ste sa viac učili, neflákali sa, učeniu 

by ste venovali viac času, tak by ste určite mali lepšie známky. Tak pre vás je určený tento 

krátky článok. Keďže máte isto iste na práci zaujímavejšie veci, tak sľubujem, že tento text 

bude stručný a krátky. 

Na učenie stačí iba 5 zásad, dobre vidíš, naozaj iba päť! 

1. Na vyučovaní (hlavne pri výklade učebnej látky) musíš dávať POZOR. 

bonusová rada – ak dávaš pozor aj vtedy, keď niekoho skúšajú, tak sa naučíš ešte 

viac (povedal by si to rovnako?, považoval si to isté za dôležité?, jeho pikošky môžu 

byť aj tvojimi, možno si až teraz lepšie pochopil to, čo ti doma nedávalo zmysel..). 

2. Urob si dobré POZNÁMKY. 

bonusová rada – neuveríš, ale najlepšie poznámky sú TVOJE vlastné poznámky 

(nie, že to povieš učiteľom..). To, čo ti nadiktuje učiteľ je super, ale keď si učivo 

spracuješ ty sám, tak máš 2/3 práce s učením za sebou. Spôsobov a možností je veľa, 

všetky však chcú trochu tvojho času a energie. Keď nevieš ako – spýtaj sa učiteľa, 

rodičov, staršieho súrodenca alebo príď k nám, radi ti pomôžeme. 

3. Doplň si MEDZERY ešte v ten istý deň. 

Nezaberie to veľa času, máš to v čerstvej pamäti, rýchlo zistíš ak si niečomu 

neporozumel a máš čas si to ozrejmiť – šetríš čas a energiu (odlož si ju na zábavu 

a relax). 

4. Uč sa v pravidelnom ČASE. 

bonusová rada – zmapuj čo všetko sa musíš učiť, skontroluj všetky potrebné zošity 

a učebnice podľa rozvrhu, začni niečím ľahkým a rýchlym (tak sa ti rýchlo zmenší 

kopa učebníc na stole a to je motivačné), prejdi na to ťažké a skonči opäť niečím 

ľahším. Neuč sa za sebou napr. dva jazyky alebo dva pamäťové predmety. 

5. Uč sa aktívne a NAHLAS. 

bonusová rada – myslieť si, že niečo vieš, nestačí. Až vtedy, keď to dokážeš 

povedať, máš istotu, že hlava si to zapamätala. Slovíčka si hovor aj píš. 
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