
#005: Ako sa naučiť latinku? 

 

Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

Dnes si povieme, ako sa jednoducho naučiť latinku, ak ste ju doteraz nepoužívali. 

 

Poďme na to! 

 

V prvom rade vám chcem povedať, že latinky sa vôbec nemusíte báť. Naučiť sa ju nie je žiadna 

veda a zvládnete to aj vy. 

 

Budete potrebovať nejaké krátke slovenské texty, napríklad transkripty k tomuto podcastu, 

tabuľku s latinkou a azbukou, ktorú nájdete v materiáloch k tejto časti, papier a pero. 

 

Vezmite si slovenský text a s pomocou tabuľky sa ho snažte prečítať. Nevadí, že vám to pôjde 

pomaly a budete čítať každé písmenko zvlášť. Čím viac budete čítať, tým to pôjde lepšie. 

 

Dajte tomuto prvému pokusu aspoň 20 minút. Potom si vezmite papier, pero a krátky text 

prepíšte rukou na papier. Môžete aj viackrát. Precvičíte si tak aj písanie a lepšie si písmená 

zapamätáte.  

 

Vôbec sa nemusíte učiť písané písmo, ktoré je iné, podobne ako v azbuke. Naučte sa najskôr 

písať a čítať tlačené písmo. Je to jednoduchšie, pretože vidíte text a rovnako ho aj píšete. 

Nemusíte sa hneď učiť dve rôzne abecedy. 

Na písané písmo môžete naraziť v rôznych učebniciach pre samoukov, no odporúčam vám na 

začiatok ho preskočiť a vrátiť sa k nemu po pár mesiacoch učenia sa slovenčiny. 

 

Pravidelne si prepisujte na papier alebo do zošita krátke texty, ktoré si prečítate. Keď tých 

textov zopár napíšete, písmenká, ktoré sa často opakujú, budete vedieť bez problémov napísať 

a rovnako rýchlo ich budete vedieť aj prečítať. 

 

Ak budete chcieť čítať latinku zároveň s počúvaním, na začiatku sa vám pravdepodobne stane 

to, že nebudete stíhať čítať tak rýchlo, ako budú v nahrávke rozprávať.  

Je to úplne normálne a časom sa to naučíte tiež.  

http://www.slovakforu.sk/


 

Buďte trpezliví, dajte tomu čas a pravidelne sa vracajte k precvičovaniu.  

Spravte si z učenia zábavu, môžete si napríklad predstaviť, že sa snažíte rozlúštiť tajnú správu. 

Takto to určite zvládnete a o chvíľu si ani nevšimnete, že čítate iné písmo. 

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť, ako sa vám darí s učením sa slovenčiny na email 

slovakforu@gmail.com. 

 

Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 

 

http://www.slovakforu.sk/

