
 
UČENIE   

 
Správne učenie metódou „5P". Päť hlavných zásad pre zlepšenie učenia: Podmienky, Plánovanie času, 
Prestávky, Poznámky a práca s textom, Pamäť. 

Podmienky 
 
Vo vhodnom učebnom prostredí, ktoré ťa nerozptyľuje:  

� dostatok osvetlenia (pri zlom osvetlení sa ti zrak rýchlo unaví)  
� bez hluku (ale ani úplné ticho nemusí prospievať)  
� dostatok kyslíka (nezabudni si vetrať miestnosť, v ktorej sa 

učíš)  
� usporiadanie vecí na stole (len to, čo naozaj potrebuješ)  

 
Nezabúdaj, že podmienkou stabilného výkonu je dobrý fyzický a psychický stav, preto dbaj na zdravý 
spôsob života!  

� spánok (najmenej 8 hodín denne)  
� správne stravovanie (vitamíny, minerály)  
� pravidelný pohyb (veď cvičiť môžeš vždy a všade)  
� vytvor si rytmus práce a odpočinku (počas učenia si rob malé prestávky)  
� v učení si plánuj za sebou významovo rozdielne predmety napr. matematikou alebo fyzikou, 

ktorá si vyžaduje úsudok, striedaj s literatúrou alebo biológiou, čo si vyžaduje štúdium súvislého 
textu !dve podobné úlohy pôsobia na seba väčším spätným útlmom!  

� striedavo zaťažuj aj psychické funkcie (raz pamäť, potom myslenie alebo predstavivosť)  
� predmety však nestriedaj mechanicky, ale podľa aktuálnych nárokov daného učiva a jeho obsahu  

 

Plánovanie času 
 
Dôležitým predpokladom úspechu je dobré zorganizovanie si študijného a voľného  času. Plánovaním 
získavaš čas na seba a svoje koníčky. Zaobstaraj si poznámkový blok alebo diár. Zaznamenávaj si tam 
dátum písomky alebo skúšok. Uč sa každý deň približne v rovnakom čase. Vytvor si plán učenia, kedy 
sa budeš učiť. Zisti si, kde strácaš zbytočne veľa času. Urob si zoznam činností, ktoré budeš v čase 
učenia robiť. 
 
Čo ma oberá o čas: 

� Nevhodný spôsob plánovania denného programu 
� Nedostatok osobnej disciplíny pri štúdiu 
� Časté nedokončenie činnosti alebo úlohy 
� Odkladanie úloh a povinností na ďalšie dni 
� Časté návštevy 
� Neschopnosť iným povedať „teraz nie" 
� Časté telefonovanie a hranie sa s telefónom 
� Nekonečné počítačové hry 
� Časté pozeranie televízie  

 



Prestávky 
 
Prestávka v správnom čase ušetrí tvoju energiu, pomôže ti 
lepšie sa sústrediť a umožní podať väčší výkon. Ako sa teda 
učiť? 

� Na učenie si stanov reálnu časovú hranicu, dokedy sa 
budeš učiť a čo budeš konkrétne robiť. 

� Potom si tento čas rozdeľ na menšie časové úseky napríklad po 15 – 20 minútach. 
� Na konci každého úseku si naplánuj krátku prestávku a pokračuj v učení. Počas tejto prestávky 

si môžeš zacvičiť, zjesť jablko, urobiť si čaj, osprchovať sa alebo prečítať článok v časopise. 
� Každý časový úsek sa snaž maximálne využiť. 
� Plán musí byť reálny. Za 20 minút určite nestihneš prebrať úplne celú novú učebnú látku. 

Postupne sa naučíš odhadnúť, čo sa dá stihnúť a čo nie. 
� Približne po hodine sústredeného učenia si urob dlhšiu 15 až 20 minútovú prestávku. 
� Po prestávke si treba urobiť krátky prehľad toho, či si sa predtým naučil. 

Výkonnosť každého z nás v priebehu dňa kolíše. Dôležité je poznať, kedy sme schopný podať 
najlepší výkon a vtedy sa venovať najťažším predmetom!  

Poznámky a práca s textom 

Niekoľko dôvodov, prečo si písať poznámky: 
� Poznámky sú skratkou dlhého výkladu učiteľa. Sú to základné informácie, ktoré by si z učiva 

mal vedieť. Všetko doplňujúce máš v učebnici. 
� Najlepšie pochopíš svoje vlastné poznámky, je to záznam tvojho vlastného myslenia. 
� Písanie poznámok udržuje pri výklade tvoju sústredenosť. 
� Samotným písaním si ukladáš informácie do pamäti. 
� Máš sa doma z čoho učiť a vieš, čo jednotliví učitelia považujú za dôležité. 

Spôsoby učenia 
� Individuálne učenie, potichu - relatívne rýchly spôsob učenia,  
� Hlasné učenie - sa odporúča uprednostniť pri učení sa cudzích jazykov, kedy sa zameriavate 

hlavne na výslovnosť. Hlasné učenie využívajú hlavne sluchové typy. Nevýhodou hlasného 
čítania je časová náročnosť. Dobré je naučiť sa obsiahnuť jedným pohľadom naraz celé skupiny 
slov.  

� Skupinové učenie - odporúča sa pri opakovaní učiva, pri vzájomnom skúšaní. 
 

Ako pracovať s učebnicou – metóda POČAČO 
 
Prehľad -V prvom kroku získaj prehľad o texte. Zisti, koľko je tam nadpisov a odstavcov. Prečítaj si 
celú kapitolu veľmi zbežne, rýchlo, informácie skôr preleť očami, aby si vedel, čo všetko obsahuje. 
Potom si text prečítaj trochu pozornejšie. 
Otázky -V druhom kroku sa zamysli nad tým, čo už poznáš, čo je v texte dôležité. To si označ ceruzkou 
Čítanie -Tu už ide o dôkladné a sústredené čítanie textu odstavec po odstavci. Pre lepšiu koncentráciu 
nezabúdaj na krátke prestávky. Prezri si obrázky a náčrty. Zložité časti si prečítaj dvakrát a nahlas. 
Aktívne čítanie – Po podrobnom čítaní nasleduje aktívna práca s textom. Čítaj text znovu s ceruzkou v 
ruke. Podčiarkuj si  priamo v texte dôležité informácie, rob si poznámky vedľa na papier, či do zošita.  
Opakovanie - Posledným krokom je zhrnutie naučeného, opakovanie celej látky. Najviac pomáha, keď 
si látku hovoríš nahlas.  



Pamäť 
 
Čo je pre našu pamäť dôležité? Učivo si musíš systematicky opakovať.  Obsah učiva musíš chápať vždy 
vo vzťahu s predchádzajúcimi poznatkami. Ak informácie nadväzujú jedna na druhú, tvoria určitý 
celok, lepšie sa uložia a aj vyhľadávajú v dlhodobej pamäti. Informácia, ktorá má nejaký zmysel 
a význam sa z pamäti vybavuje oveľa lepšie ako informácia, ktorú sme sa nabifľovali bez pochopenia 
jej významu a zmyslu. Naučené učivo musíš pravidelne používať, inak ho časom zabudneš. V rámci 
zapamätávania sú medzi nami interindividuálne rozdiely. Dobré je poznať, ako sa mi lepšie zapamätáva 
a uľahčiť si tak proces učenia.  

� vizuálny (zrakový) typ pamäte - podčiarkuješ si slová v texte, ktoré sú pre teba významné, 
rýchlejšie tak rozlíšiš text a naučíš sa; využívaj grafy, tabuľky, nákresy  

� sluchový typ pamäte - najviac si zapamätáš z počutého !preto dávaj pozor na hodinách! vyhovuje 
ti polohlasné učenie a spoločné opakovanie učiva v malej skupine  

� pohybový typ pamäte - robíš si poznámky do zošita a výpisky z kníh, grafy a schémy  
Väčšina z nás však nie je úplne typovo vyhranená. 20% si pamätáme z toho, čo sme počuli, 30% z toho, 
čo sme videli, 50% z toho, čo sme videli aj počuli, 70% z toho, o čom sme diskutovali v skupine alebo 
si to prakticky precvičili a až 90% si pamätáme z toho, čo sme sami urobili.  
Učenie s logickým zapamätávaním učiva je efektívnejšie než mechanické učenie. Čím je niečo 
zrozumiteľnejšie, tým ľahšie sa to naučím a dlhšie si to pamätám. V prípade, že je potrebné 
memorovanie učebnej látky, jeho efektívnosť závisí hlavne od počtu opakovaní a kapacity našej pamäti.  

 

Finty, ktoré pomáhajú 

� Ak sa máš naučiť väčšiu skupinu údajov, pokús sa zostaviť ich do nejakého súboru, ktorý 
vytvára logický systém. Ak sa máš napríklad naučiť 20 slov, skús ich pospájať do nejakého 
pomyselného celku. 

� Napríklad číslice 50,100, 500,1000 si chceme zapamätať ako rímske číslice L,C,D,M. Ako na 
to? Písmená si dlho nezapamätáme, ale LaCo DoMa je už lepšie, však? 

� Samotné slová si lepšie zapamätáš, ak si z nich vytvoríš nejaký príbeh. 
� Pri učení angličtiny si lepšie zapamätáš slovíčka, keď si z nových slovíčok hneď vytvoríš 

niekoľko rôznych viet. Lepšie pochopíš ich vzťah  s ostatnými časťami vety a tak slová získajú 
svoj zmysel, ktorý len tak rýchlo nezabudneš. 

� Ak sa máš učiť názvy častí ľudského tela, nervy, kosti, lepšie si ich zapamätáš, ak budeš poznať 
ich fungovanie, čo robia, aký majú v ľudskom tele zmysel. 

� Zameraj sa na opakovanie najmä obtiažnejších častí 
učiva, ktoré sa ti horšie pamätá. Môžeš si ich aj vypísať 
na papier alebo kartón a dať na dobre viditeľné miesto. 

� Pri učení je dobré si niektoré veci napísať, nakresliť 
alebo ich vysloviť nahlas. 

� Čím viac zmyslov zapojíš do učenia, tým je šanca 
znovuvybavenia z pamäti väčšia. 

� Píš si krátke poznámky, zoznamy a prehľady. Umožnia ti 
informácie nielen utriediť, ale i trvalo zapamätať. 
Funguje to. Navyše pri písaní sa niektoré informácie 
zapamätávajú aj automaticky. 

Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


