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Zdravím!  

Volám sa Lýdia Machová, som jazyková 
mentorka a mojím poslaním je pomáhať ľuďom 
učiť sa jazyky svojpomocne. Sama sa učím nový 
jazyk viac-menej každé 2 roky a v súčasnosti sa 
plynule dohovorím 7 cudzími jazykmi: angličtinou, 
nemčinou, španielčinou, poľštinou, francúzštinou, 
ruštinou a esperantom. Som pevne presvedčená, 
že jazyky sa dokáže naučiť úplne každý, 
bez ohľadu na talent či možnosti vycestovať 
do zahraničia! 

V tomto mini e-booku vám ponúkam 
kompletný návod na to, ako sa môžete učiť 
slovnú zásobu zábavne, nenútene a pritom 
do dlhodobej pamäti. Prajem príjemné čítanie! :) 

Lýdia Machová, PhD.  
www.jazykovymentoring.sk 

 Prečo sa učiť slovíčka pomocou kartičiek? 
 Ako si vyrobiť alebo zohnať kartičky na slovíčka?  
 Ako si vytvoriť systém na učenie sa pomocou kartičiek? 
 Praktický príklad z rozbehnutého kartičkového učenia. 
 Ako si môžete obmeniť učenie s kartičkami. 
 To najdôležitejšie o učení sa slovíčok. 

Učenie sa slovnej zásoby v akomkoľvek cudzom jazyku nebude nikdy efektívne, ak sa 
budeme učiť klasickým školským systémom: vypisovaním do zošita a opakovaným čítaním. 
Je extrémne dôležité dostať nové slová do dlhodobej pamäti, aby sme ich vedeli použiť 
kedykoľvek, nielen ďalší týždeň na písomke. :-)  

Kartičky nám umožnia premiešať jednotlivé výrazy tak, aby sme si nepamätali, že „toto 
slovo mám napísané vpravo hore červenou farbou“, ale aby sme ho naozaj vedeli povedať 
v cudzom jazyku. (O to nám predsa v učení sa jazyka ide!) Tie, ktoré sú pre nás ľahké, sa 
budú opakovať menej často, a tie, na ktoré si za svet nevieme spomenúť ani na desiatykrát, 
sa budú opakovať dovtedy, kým si ich nezapamätáme.    

Na to, aby kartičkové učenie sa slovíčok fungovalo, je absolútne kľúčový systém, ktorým 
si ich opakujete. Preto čítajte pozorne ďalej. 
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Ľahšie to je, ale efektívnejšie nie. V kníhkupectvách nájdete sady s kartičkami 
na jednotlivé jazyky, ale ja vám vrele odporúčam pripraviť si vlastné kartičky a napísať si 
na ne výrazy, ktoré ste si vy sami vybrali z kníh, článkov, časopisov alebo seriálov. Pokojne 
si to vyskúšajte s kartičkami niekoho iného, ale na 99 % mi dáte za pravdu, že lepšie ste si 
pamätali svoje vlastné kartičky.  

 

Ak máte čas a chuť si kartičky 
skutočne vyrobiť, môžete si jednu A4 
farebného papiera rozstrihať na 8 men-
ších kartičiek. (Najprv na 4 pohľadni-
cového formátu a potom každú ešte 
na polovicu.)   

Malý tip: Odporúčame použiť 
tvrdší papier, ak budete kartičky nosiť 
so sebou vo vrecku. Na farbe nezáleží, 
môže to byť v podstate aj biely výkres a 
slovíčka budete potom písať farebne, 
záleží to len od vás. 

Ak nechcete rezať a chcete ušetriť čas, 
môžete si kartičky (kartotékové lístky) kúpiť 
narezané. Predávajú ich v lepších 
papiernictvách alebo si ich môžete objednať 
zo stránok ako napríklad amazon.com alebo 
aliexpress.com pod anglickým názvom 
„flashcards“. Ak vás viac lákajú farebné 
papieriky, v Pirexe majú kartónovú krabičku 
s asi 500 ks obyčajných štvorcových 
papierikov. Nie sú hrubšie, ale zato sú pekné 
farebné. :-) (viď obrázok vpravo) V Ševte 
majú stierateľné kartičky, ale tie vám na tento 
účel neodporúčam, lebo sa vám budú ľahko 
mazať. 

 

http://www.amazon.com/
http://www.aliexpress.com/
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Keď už máte dostatok prázdnych kartičiek, na ktoré sa dajú písať slovíčka, postupujte 
takto: Na jednu stranu kartičky si napíšte termín, slovné spojenie, frázu či celú vetu, ktorú si 
chcete zapamätať a na stranu druhú si dajte preklad do slovenčiny (alebo iného jazyka, 
ktorý ovládate na vysokej úrovni a chcete si ho opakovať). 

Ak s jazykom začínate od nuly, môžete si písať samotné jedno slovo a jeho preklad. Ak 
si však osviežujete jazyk, ktorý ste sa už učili, vždy sú lepšie celé výrazy ako jednotlivé 
slová.  

Malý tip: Zrejme sa vám nebude chcieť venovať písaniu nových kartičiek každý deň, 
preto si pokojne vytvorte nejaké aj do zásoby, napríklad cez víkend alebo keď máte viac 
času, ale do ich učenia sa pustíte až v priebehu týždňa. 

Malý tip č. 2: Kartičky sú skvelé aj na učenie sa gramatiky. Môžete si napr. 
na jednu stranu kartičky dať sloveso v základnom tvare s poznámkou „minulý čas“, 
a na druhej strane bude toto sloveso v minulom čase. Alebo si môžete dať na jednu kartičku 
dve vety, pomocou ktorých si pripomeniete nejaký rozdiel v gramatike, napr. „veľa kníh – 
veľa vody“, a na druhej strane „many books – much water“. Kartičky znesú veľa, tak len 
tam doplňte všetko, čo si chcete pripomínať, až kým to pre vás nebude samozrejmé.  

 

(Na opakovanie v určitých intervaloch bez toho, aby som sa to musel/a učiť 
naspamäť.)  

Okrem kartičiek budete potrebovať aj niekoľko tzv. „rozdeľovačov“, ktoré vám budú 
kartičky zatrieďovať do kategórií podľa toho, či pôjde o nové slovíčko, o slovíčko naučené, 
alebo také, ktoré si budete potrebovať ešte zopakovať.  

Rozdeľovače si môžete vyrobiť z akéhokoľvek tvrdšieho papiera, napr. aj zo škatuľky 
od čaju. Ideálne je si vytvoriť rozdeľovače o niečo vyššie ako kartičky, aby ste na ne mohli 
napísať viditeľný nadpis a tak sa vo svojej kartičkovej kartotéke ľahko orientovať. Kreativite 
sa medze nekladú. Koľko rozdeľovačov budete potrebovať závisí tiež od vás, ale ak 
s kartičkami budete pracovať po prvýkrát, odporúčam vám ísť presne podľa tohto návodu, 
aby ste si osvojili správne princípy opakovania s kartičkami. Neskôr si môžete nájsť svoj 
vlastný systém a počet rozdeľovačov prispôsobiť napr. tomu, ako často s kartičkami v týždni 
budete pracovať. Malú obmenu pre pokročilých kartičkárov vám predstavím aj nižšie v tomto 
e-booku.   

Ak sú teda pre vás papierové kartičky novinka, vytvorte si  rozdeľovače s nápismi NOVÉ, 
ZAJTRA, PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK, SOBOTA, NEDEĽA a NAUČENÉ 
(Nižšie vám predstavím ešte malú obmenu kartičkových rozdeľovačov so smajlíkmi, ktoré 
môžete využiť, ak budete s kartičkami pracovať menej často). 
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1.  Prvý rozdeľovač v mojej kartotéke je s nadpisom NOVÉ, kam si každý deň 
zaraďujem zopár novovytvorených kartičiek s novými slovíčkami a výrazmi (ak neviete, 
o čom je reč, vráťte sa vyššie do bodu 2. :-) ). Každý deň si do tejto kategórie pridám 
5 – 10 mnou napísaných nových kartičiek (určite si nepridávajte viac ako 10 nových 
kartičiek v jeden deň. Pokiaľ sa učíte nový jazyk od nuly a každá kartička je pre vás 
úplne nová, vhodnejšie bude pridávať si denne max. 3 až 5 kartičiek). 

Počas učenia postupujem takto: Prejdem si postupne NOVÉ kartičky jedenkrát, 
pomaly, a oboznamujem sa s novými výrazmi. Pracujem zo slovenčiny do cudzieho 
jazyka. Je možné, že niektoré kartičky budem vedieť preložiť, ale väčšina asi bude 
pre mňa nová. Ak nejaké kartičky viem hneď bez váhania preložiť, zaradím ich 
do kategórie o týždeň (tu využijem rozdeľovač s označením dňa v týždni, ktorý práve je, 
teda napr. ak je dnes streda, kartičky, ktoré viem preložiť, zaradím pod rozdeľovač 
s nápisom STREDA) – toto sa však stane skôr výnimočne, takže sa vôbec necíťte zle, ak 
žiadnu kartičku nezaradíte do STREDY alebo iného rozdeľovača s dňom v týždni.  

Zvyšné kartičky z kategórie NOVÉ, ktoré som nevedela preložiť, alebo som nad nimi 
dlho váhala, si prejdem ešte raz, ak je to možné, poviem si dané výrazy nahlas 
a zaradím ich všetky do kategórie ZAJTRA. 

2.  Nasledujúci deň si opäť doplním 
nové kartičky do kategórie NOVÉ a 
zopakujem postup v 1. kroku. Potom 
pokračujem v systéme práce, ktorý sa 
bude opakovať každý deň. Okrem 
nových kartičiek si následne prejdem 
aj kartičky zaradené do kategórie 
ZAJTRA. To sú tie, ktoré som tam 
priradila včera, pretože bolo pre mňa 
ťažké ich preložiť. Prekladám ich opäť 
zo slovenčiny do cudzieho jazyka 
a postupujem obdobne ako pri nových 
kartičkách. Ak ich viem preložiť, pôjdu 
do kategórie o týždeň, čiže pod rozdeľovač s rovnakým dňom v týždni, ako je dnes. 
Keďže včera bola streda, dnes si naučené kartičky zaradím pod ŠTVRTOK. Tie kartičky, 
ktoré neviem preložiť, zaradím opäť do kategórie ZAJTRA. Sú to nové výrazy, ktoré 
potrebujem vidieť častejšie, aby som si ich lepšie zapamätala, preto je v poriadku, ak 
v tejto kôpke ZAJTRA zostanú aj niekoľko dní.    

3.  Ak už prešlo počiatočné obdobie, mám nazbierané kartičky aj pod rozdeľovačmi 
s názvami jednotlivých dní v týždni. Každý deň si teda okrem nových kartičiek a kartičiek 
zaradených pod ZAJTRA, prejdem aj kartičky pripadajúce pod príslušný deň v týždni. 
Čiže ak je dnes štvrtok, prejdem si aj kartičky zaradené pod rozdeľovač 
s nápisom ŠTVRTOK.  
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Toto sú tie kartičky, ktoré som tam pridala pred týždňom, buď ako nové slovíčka 
z kategórie NOVÉ alebo ako staršie slovíčka z kategórie ZAJTRA, ktoré som si viackrát 
zopakovala a už som ich pred týždňom vedela povedať v cudzom jazyku bez zaváhania. 
Ak tieto kartičky viem preložiť zo slovenčiny do cudzieho jazyka bez zaváhania aj teraz, 
zaraďujem ich do kategórie NAUČENÉ. Ak ich neviem bez problémov preložiť (teda 
bez zaváhania a úplne správne), zostávajú v priehradke ŠTVRTOK, a zopakujem si ich 
zase o týždeň.   

    

Kartičky si môžete odložiť do krabičky, ktorú doma nájdete (alebo vám príde spolu 
s kartotékovými lístkami) a bude to vyzerať nejako takto:  
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 Ak si myslím, že kartičky, ktoré sa ocitli v kôpke NAUČENÉ, už viem perfektne, môžem 
ich na nejaký čas z učebného plánu „vyradiť“, avšak pokojne môžu ostať v krabičke 
v „archívnej“ kôpke, aby som sa k nim mohla o niekoľko týždňov/mesiacov vrátiť a 
overiť si, či ich stále tak bezpochyby viem. Aj tento krok je dôležitý, tak ho určite 
nevynechajte a vráťte sa aj k slovíčkam, ktoré ste vyradili ako naučené.  

 Ak si stále nie som istá, môžem ich opäť presunúť do ďalšieho týždňa na príslušný deň. 

 Ak si niektoré slovíčka stále neviem zapamätať, ale chcel/a by som ich vedieť – môžem 
s nimi pracovať iným spôsobom, napr. si ich vypísať ako zoznam v metóde Goldlist, 
vymyslieť na každé v rámci precvičovania písania jednu vetu, alebo sa snažiť vedome 
ich použiť v konverzácii. 

 Ak si ich stále neviem zapamätať, ale už ani nechcem – vyradím ich úplne, prípadne aj 
vyhodím, ak nie sú pre mňa životne dôležité. Niekedy mozgu jednoducho nerozkážete a 
ak sa slovíčko nepotrebujete nutne naučiť, môžete ho jednoducho z učebného plánu 
vyradiť. Možno si naň niekedy v budúcnosti spomeniete, a možno nie. Hlavné je, aby 
sme netočili pár kartičiek nekonečne dookola v kôpke ZAJTRA – ak vám už tá kartička 
ozaj lezie na nervy, von s ňou. :-)  

 

Dnes je streda. Moje učenie bude pozostávať z troch častí:  

 Zopakovanie starších kartičiek, ktoré pripadajú na dnešný deň, teda STREDA.  

Postupne si prejdem všetky kartičky v kategórii STREDA. Tieto som tam pridala 
pred týždňom, buď ako nové slovíčka alebo staršie slovíčka, ktoré som vedela. Ak 
tieto slovíčka viem, zaraďujem ich do kategórie NAUČENÉ. Ak ich neviem preložiť 
zo slovenčiny do cudzieho jazyka bez dlhšieho zaváhania a úplne správne, zostávajú 
v priehradke STREDA. 

 Prejdem si kartičky v kategórii ZAJTRA.  

To sú slovíčka, ktoré som tam zaradila buď včera, lebo som ich nevedela preložiť, 
alebo sú v tejto kategórii už dlhšie, lebo sú ťažké a ešte neprešli do kategórie 
o týždeň. Opäť prekladám zo slovenčiny do cudzieho jazyka, a ak ich už viem, 
zaradím ich do rozdeľovača STREDA. Ak nie, ostávajú v kôpke ZAJTRA. 

 Ďalej si dnes pridám niekoľko nových kartičiek, aby som len neopakovala staré.  

Do kôpky NOVÉ som si pridala 3 až 10 kartičiek, ideálne také, ktoré už mám vopred 
pripravené (ako som spomínala vyššie), aby som nemusela každý deň vyhľadávať 
nové výrazy. Prejdem si postupne kartičky jedenkrát, pomaly, a oboznamujem sa 
s novými výrazmi. Aj tu pracujem zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Je možné, že 
niektoré kartičky budem vedieť preložiť, ale väčšina asi bude pre mňa nová. Ak 
nejaké kartičky viem bez pochýb preložiť, zaradím ich do kategórie STREDA, aby som 

https://jazykovymentoring.sk/3-tipy?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=karticky
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sa k nim vrátila o týždeň. Tie kartičky, ktoré som bez zaváhania nevedela preložiť, si 
prejdem ešte raz, poviem si dané výrazy nahlas, ak je to možné, a všetky ich zaradím 
do kategórie ZAJTRA.   

 Ak s kartičkami nestíham pracovať každý deň, vôbec to nevadí. Zoberiem si skrátka 
na zopakovanie ďalšie kategórie s názvami dní v týždni, ktoré som si nestihla v tom 
dni, na ktorý pripadali, zopakovať. Napríklad nestihla som si zopakovať kartičky 
posledné dva dni (teda včera v utorok a ani deň predtým v pondelok). Zoberiem si 
preto okrem kôpky STREDA, aj kartičky pod rozdeľovačom PONDELOK a UTOROK, 
premiešam si ich a pracujem s nimi úplne rovnako, ako je uvedené v prvom bode. 

Toto celé mi zabralo zhruba 10, max. 15 minút. Postupovať môžem pokojne aj opačne, 
teda začnem s novými slovíčkami a končím so slovíčkami z kategórie STREDA. 

Na druhý deň, štvrtok, urobím to isté: Najskôr si prejdem kartičky z kategórie 
ŠTVRTOK, a rozdelím ich buď do NAUČENÉ, alebo späť do ŠTVRTOK. Potom sa pozriem 
na slovíčka v časti ZAJTRA, a zadelím ich do ŠTVRTOK resp. ich nechám v ZAJTRA. (Je 
v poriadku, ak mi v tejto kategórii ostanú aj slovíčka z pondelka či utorka, ktoré si stále 
neviem dobre zapamätať. Kategória sa volá „ZAJTRA“, ale nemusí to byť striktne zajtra.) 
Napokon si zoberiem z kôpky novopripravených kartičiek ďalších 10 (alebo pokojne menej, 
ak mám pocit, že tie včerajšie boli veľmi ťažké), všetky si ich raz prejdem, a vyberiem z nich 
tie, ktoré som hneď vedela preložiť. Vložím ich do ŠTVRTOK. Zvyšné si ešte raz zopakujem 
(nahlas) a vložím do ZAJTRA. Takto pokračujem každý deň a moja slovná zásoba sa zo dňa 
na deň zlepšuje. :-)     

 

Ako som spomínala vyššie, svoj systém 
na kartičky si môžete pokojne aj upraviť podľa 
seba. Skúšať rôzne obmeny vám však 
odporúčam až vtedy, ak už s kartičkami istý čas 
pracujete a viete dobre posúdiť, kedy ktorú 
kartičku vyradiť zo systému učenia. Ak ste 
nováčik, pustite sa do toho radšej podľa 
podrobného postupu, ktorý som vám popísala 
vyššie. Ja som malú obmenu využila 
na swahilčinu a postup je nasledovný: 

 Úplne na začiatku mám predpripravené 
kartičky, z ktorých si každý deň pridávam   
3 – 5 kusov.  

 „Maneno mapya“ znamená po swahilsky 
nové slová, takže to je moja kôpka „zajtra“. 
Sem idú všetky nové kartičky po prvom 
kontakte.  
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 Premýšľajúci smajlík je pre kartičky, ktoré už nie sú úplne nové, ale stále ich neviem 
dobre. Je to vlastne rozšírenie kôpky „zajtra“. Nie je to nevyhnutné, ale ja mám rada 
zmenu, preto si vždy ten systém trošku upravujem. :-)  

 Usmievavý smajlík je pre… uhádli ste… naučené slová. Toto sú teda akoby tie dni 
PONDELOK, UTOROK atď. Neopakujem si ich presne týždeň po naučení, ale opakujem 
si vždy zopár tých najstarších, ktoré viem, že tam už pár dní odležali. Ak ich viem, 
putujú ďalej, ak nie, dopredu do premýšľajúceho smajlíka.  

 Smajlík s otáznikom je pre neskoršiu kontrolu, či tie kartičky naozaj viem. Tu si naučené 
kartičky poležia aj viac ako týždeň, a zvyčajne raz za týždeň si prechádzam mnoho 
z nich, a kontrolujem, či ich stále viem preložiť zo slovenčiny do swahilčiny. Ak áno, 
zaraďujem ich do archívu kartičiek úplne na konci krabičky. Tieto si potom preopakujem 
zhruba po mesiaci – dvoch, a buď ich zaradím späť do kartotéky, alebo ich úplne 
vyradím, lebo sú už pre mňa dobre známe. 

Ako vidíte, systém práce s kartičkami môžeme rôzne upravovať, ale podstata je vždy 
tá istá: stretávajte sa s problematickými kartičkami častejšie ako s tými, ktoré už 
dobre viete. Ak budete takto kartičkám venovať 5 – 15 minút denne, budete v úžase 
z toho, ako krásne sa bude vaša slovná zásoba zlepšovať. A pokiaľ si tie výrazy sami nájdete 
z kníh alebo textov, ktoré čítate v cudzom jazyku, budete si aj presne pamätať, ako boli 
použité v tom danom texte, takže nebudete mať problém použiť ich v budúcnosti v ďalších 
kontextoch. 

 

„Momentálně jsem propadla vlastním 
kartičkám, na které jsem sehnala super krabičku 
s barevnými papíry, tak jsem se hrozně těšila, jak 
k tomu po práci sednu a vyčistím si hlavu takovou 
kreativní činností. :) Výrazy používám z knihy, 
kterou právě čtu.  

 

 

 
Když mě viděly děti, jak stříhám, tak mi 
chtěly hned pomoct, takže je to zábava 
i pro ně a musím říct, že se mi z nich hned 
lepší učí, když tam vidím i obrázek, co mi 
namalovaly. :) Vizuální dojem dělá hrozně 
moc a momentálně u mě vedou víc než aplikace v telefonu.“  
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„Pro mě se stala nejoblíbenější metoda na učení 
slovíček „papírové kartičky“. Ideální na hluchá místa 
během dne. Důležité je mít kartičky stále na očích a 
v pohotovosti připravené. Využívám, když je dcera 
ve školce, malého dám do nosítka a na pár minutek si 
zopakuji slovíčka. Taktéž když si děti hrají.  

 

 

Přijde mi, když si ručně slovíčka na kartičky 
vypisuji, rychleji si je zapamatuji. Jelikož jsem 
na rodičovské dovolené převážně doma, je to 
ideální metoda na učení slovíček.“ 

 
 

„Od začiatku som vedela, že táto metóda je ako 
stvorená pre mňa – pre človeka, ktorý si vychutnáva 
vôňu papiera a písanie atramentovým perom. Old school 
forever! Kartičky ma oslovili svojou jednoduchosťou a 
variabilitou. Kartičky mám rozdelené podľa dní v týždni 
a zopnuté kancelárskou sponou pekne držia pokope.  

 

 

Do práce si vezmem zväzok označený daným dňom 
a počas 10 min. prestávky sa nevykecávam s kolegyňami, 
ale kartičkujem. Spočiatku som nebadala výrazný nárast 
slovnej zásoby, ktorú som si od kartičiek sľubovala. No 
po mesiaci sústavného opakovania nastal zlom. 
Pri komunikácii mi zrazu začali naskakovať výrazy. A to je 
ten moment, keď zistíte, že ich máte v dlhodobej pamäti 
a dokážete ich bez problémov použiť.  

A ešte jedno zistenie – keď si výraz zapisujem 
na kartičku vlastnou rukou, pamätám si ho oveľa lepšie. 
Kartičková metóda je skvelým variantom pre ľudí, ktorí majú mobilu plné zuby a chcú si 
pripomenúť čas, keď hrávali pexeso. Mne dáva navyše aj možnosť kreatívne sa vyblázniť. :)“  
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„Kartičky používám hlavně na takové výrazy, 
které se mi buď zdají těžší, nebo je při mluvení 
nepoužívám až tak často a chci si je tedy opakovat 
i v budoucnu. Je to zajímavé, ale z aplikací jako je 
Anki mi nikdy slovíčka nejdou tak „do hlavy“, jako 
když si sama vyrobím pěknou barevnou kartičku. 

  

 

 

Učení pak beru jako offline čas, který mám sama 
pro sebe a kterého v této době nemáme asi nikdo 
nazbyt. Kartičky si zásadně vyrábím v cestovní variantě 
a beru si je v plechové krabičce i mimo domov. 
Například ve vlaku se člověk může úplně pohodlně učit.“ 

 

„Kartičková metóda je moja najobľúbenejšia metóda, 
učenie mi nezaberá veľa času, baví ma hra s kartičkami, 
manipulácia, rozkladanie po stole na Viem a Neviem, a opäť 
triedenie do rozdeľovačov, ale aj písanie výrazov mi 
pomáha zapamätať si slovíčka. Teším sa, ako sa každým 
dňom predlžuje rad kartičiek za rozdeľovačom Naučené a 
láka ma to pridávať si viac kartičiek z Nenaučených medzi 
Nové. 

Pre mňa je to taká hra, posúvanie kartičiek, prekladanie, 
otáčanie a myslím si, že je v tom spojených viac metód, aj 
taký Goldlist, ibaže ja si ich už nemusím písať, iba čítať a 
zopakovať. V rozdeľovačoch mám 6 – 8 kartičiek, tak mi to 
trvá okolo 30 minút. Nové kartičky si píšem priebežne a 
vkladám do rozdeľovača Nenaučené a dopĺňam si čisté 

kartičky.  

Aj keď občas sa vrátim aj 
ku Goldlistu alebo Slovníčku, mám 
túto metódu rada, urobím si 
pohodlie na gauči, kávičku a 
rozkladám kartičky okolo seba.“ 
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Pri učení sa slovnej zásoby akýmkoľvek spôsobom je dôležité si uvedomiť niekoľko 
zásad, ktoré nám pomôžu dostať slovíčka do dlhodobej pamäti a do slovnej 
zásoby, ktorú vieme aj reálne a aktívne použiť v praxi. Kartičková metóda je skvelá, 
pretože tieto zásady pomocou nej dokážeme veľmi jednoducho uplatniť, stačí si dať na pár 
vecí pozor a naša slovná zásoba pôjde prudko hore.  

Asi najdôležitejšou zásadou pri učení sa slovíčok je: 

 

 

 

Veľa začínajúcich samoukov robí tú chybu, že sa chce rýchlo naučiť veľa slov. 50 – 100 
slov na jedno sedenie. Sú metódy, ako dokážete dostať takéto kvantá slovíčok 
do krátkodobej pamäti a na druhý deň ich budete prekvapivo dobre vedieť, ale pri učení sa 
jazyka je kľúčová práve tá dlhodobá pamäť. Slovíčka musíme vedieť použiť v praxi 
pri rozprávaní, nielen sa ich nabifľovať. Preto si pri učení vždy vyhraďte viac času 
na opakovanie starších slovíčok ako na vytváranie nových kartičiek.  

Nezabúdajte, že pre našu pamäť je skvelé, keď sa nám pri učení primiešavajú rôzne 
druhy slovíčok a oveľa lepšie si zapamätáme slovné spojenia (nie osamotené slovíčka), 
s ktorými sme sa stretli v kontexte a sami sme si ich vybrali a zapísali na svoju papierovú 
kartičku. Písanie rukou celý proces zapamätávania len podporí, takže tá námaha stojí 
skutočne za to. :-)  

Pripomínam, že je dôležité skúšať sa hlavne zo slovenčiny do cudzieho jazyka. 
Teda vždy najprv uvidíte slovenskú stranu kartičky, poviete si ju 
po anglicky/nemecky/španielsky…, a až potom skontrolujete druhú stranu, kde to je 
v danom cudzom jazyku. Po nejakom čase je vhodné kartičky otočiť a skúsiť aj opačne, ale 
vždy sa učte viac zo slovenčiny ako z cudzieho jazyka. Vďaka tomu budete dané slovíčka 
vedieť aj sami aktívne použiť, nielen im pasívne rozumieť v texte.  

 Ak je to možné, hovorte si vždy zapísané slovné spojenia a slovíčka nahlas. Overíte 
si, či skutočne viete slovíčko aj vysloviť, a ak zistíte, že máte s výslovnosťou 
problém, nebojte sa spraviť si na kartičku poznámku o správnej výslovnosti.  

 Zapisujte si aj slová, ktorým pasívne rozumiete, ale viete, že z hlavy by ste ich asi 
nevedeli len tak použiť. Chcete predsa vedieť slovíčko správne použiť aj 
pri rozprávaní, však?  
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 Slová si vždy zapisujte tak, ako ste sa s nimi stretli v knihe, článku, inom texte či 
zdroji, z ktorého čerpáte. Ak sa teda slovíčko nachádza v minulom čase alebo je 
nejako vyskloňované, zapíšte si ho v tejto podobe. Môžete si na kartičku doplniť 
gramatickú poznámku alebo základný tvar do zátvorky.    

 Na kartičku si píšte slovné spojenia, alebo aj krátke vety (ideálne 2 – 3 
plnovýznamové slová), ale len jedno z týchto slov by malo byť pre vás nové. Preto ak 
ste začiatočník, je v poriadku si písať aj samostatné slovíčka – s prakticky nulovou 
slovnou zásobou (zatiaľ!) by bolo pre vás totiž veľmi ťažké nájsť frázu, v ktorej je 
pre vás neznáme len jedno slovíčko.    

A napokon posledná poznámka: akokoľvek sa učíte slovnú zásobu alebo jazyk celkovo, 
dbajte na to, aby to bola pre vás ZÁBAVA. Ak vás kartičky nechytia za srdce, nechajte 
ich tak a učte sa radšej inými spôsobmi. Metód je mnoho, každý si môže vybrať tú svoju.  

Presne o tom je filozofia Jazykového mentoringu: pomáhame ľuďom nájsť si svoju 
ideálnu metódu na učenie sa akéhokoľvek jazyka. Lebo keď ju nájdete, potom sa aj pre vás 
učenie stane skutočným dobrodružstvom. :-) 

 

 

 

P.S.: Ak vás tento spôsob učenia sa jazykov zaujal, dajte „Páči sa mi“ našej stránke 
Jazykový mentoring na Facebooku, kde pravidelne dávame tipy na učenie sa jazykov, alebo 
nás sledujte na Instagrame (@jazykovymentoring).  

Budeme sa s mojím tímom tiež tešiť, ak sa pridáte aj do našej Facebookovej skupiny 
Učíme sa učiť sa jazyky, kde sa môžete podeliť o vašu skúsenosť s kartičkami.  

Ak ste našli chybu alebo by ste nám chceli dať vedieť, ako sa vám e-book páčil, môžete 
nás kontaktovať na našej emailovej adrese info@jazykovymentoring.sk alebo využiť 
kontaktný formulár, ktorý nájdete tu. Krásny deň prajeme!  

 

http://www.facebook.com/jazykovymentoring
http://www.instagram.com/jazykovymentoring
https://www.facebook.com/groups/115702202318672
http://bit.ly/jazykovy-mentoring-kontakt

