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Začínáte s cizím jazykem? 
Třeba i podruhé, potřetí, ...

 
Vždy se hodí pár rad, jak cizí

jazyk zkrotit.



 

Když víte, proč se chcete jazyk naučit,

budete mít cíl a motivaci.

Chcete cestovat? Máte v práci schůzky s

cizinci? 

Řekněte to svému lektorovi a vaše učení

bude snazší. 

A věřte, že i váš lektor bude rád. 



 

Slovní zásoba je důležitá, o tom nikdo

nepochybuje.

Naučte se základní slovesa a co nejvíc

podstatných jmen z oblastí, které vás

zajímají.

A gramatiku přidávejte postupně.

Znát perfektně gramatické poučky bez

slovní zásoby vám s mluvením moc

nepomůže.  



 

Člověka ovládají emoce. Pamatujte na to

i při učení.

Nemůžete si zapamatovat slovíčko?

Vymyslete si krátký příběh.

A co nejvíc barvitý. 

A hlavně si ho představujte.

 

Příklad :

Mistake (čti mistejk) = chyba. 

Chybu dělá MISS, co jí STEJK.



 

Nejlépe se jazyk učí v prostředí, kde nás

cizí jazyk obklopuje. 

Vytvořte si takové prostředí. 

Vnímejte rytmus jazyka, jeho přízvuk.

Napodobujte rodilé mluvčí, i když všem

slovům nerozumíte.



 

Učte se krátké věty a fráze, které můžete

hned použít. 

Sestavujte z krátkých vět jednoduché

příběhy a barvitě si  je představujte.

Říkejte si je nahlas.



 

Napodobujte své oblíbené filmové hrdiny.

Naučte se oblébené hlášky. 

Napodobujte je včetně intonace.

 

Za prvé budete hvězdou ve společnosti 

a za druhé vás o to víc bude učení bavit.



 

Pravidelnost je základ.

Stejně jako opakování.

Vyhraďte si každý den 20 minut na učení.

Nenechejte se rušit, dodržujte stejný čas.

Z doby na učení věnujte 30% času, 

to je 6 minut, novému učivu. Naučte se

nové slovíčko, frázi, nebo gramatické

pravidlo.

V ostatním čase opakujte.



 

Znáte to - chybami se člověk učí.

Kdybyste nedělali chyby, nemuseli byste

se už učit. 

Když uděláte chybu, zasmějte se

 (zapojíte tím emoce) a řekněte to

správně.

Příště už to bude napoprvé.

 



 

Rádi byste se učili cizí jazyk, ale

nepamatuje si tak snadno jako dřív?

Trénujte mozek. 

Naučte se zpaměti telefonní čísla rodiny,  

nákupní seznam, čísla osobních dokladů.

Učte se s dětmi básničky.

Luštěte křížovky a sudoku.

A opakujte si , opakujte si, opakujte si.

Zkrátka používejte vlastní mozek.

 



 

A nakonec ta nejdůležitější rada:

 

Přihlaste se do našich kurzů.

 

Nebudete na učení sami, získáte nové

přátele, budete mít z učení radost.

 

Pamatujete:

Do naší školy se budete těšit!

 

Vaše

úspěchy

jsou 

naše

radost
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