
#012: Ako na slovíčka? Časť I. 

 
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 naučiť slovnú zásobu tak, aby ste ju vedeli bez problémov použiť pri 

rozprávaní. 

 

Poďme na to! 

 

Aby ste sa vedeli dohovoriť akýmkoľvek cudzím jazykom, potrebujete slovíčka. Bez toho sa 

nepohnete.  

 

Pozdieľam s vami moju obľúbenú metódu, pomocou ktorej sa slovíčka nielen naučíte, ale aj si 

ich zapamätáte a to sú kartičky.  

Kartičky si vytvoríte sami, dáte si na ne slovnú zásobu, ktorá vás naozaj zaujíma a hneď to 

učenie pôjde ľahšie. Na jednu stranu napíšete slovenské slovo a na druhú stranu preklad vo 

vašom jazyku. 

 

Viete si ich spraviť v rôznych aplikáciách na mobile, napríklad v appke AnkiDroid alebo 

Brainscape pre iPhone, alebo sa viete pohrať s farebnými papiermi a založiť si nejakú peknú 

krabičku s kartičkami. Navyše si tak precvičíte aj písanie latinkou. 

 

Nie je vôbec dôležité, či ich budete mať v mobile alebo na papieri. Vyberte si formu podľa 

vašich možností.  

 

Dôležité je najmä pravidelne si slovnú zásobu opakovať. Vedeli ste, že stačí 18 minút na to, aby 

ste zabudli polovicu toho, čo ste sa naučili?  

Netreba sa však vzdávať, keďže vieme, ako to funguje, tak s tým vieme pracovať.  

 

Ako často teda treba opakovať? 

Všetky slovíčka treba na začiatku opakovať častejšie a neskôr už môžeme frekvenciu znižovať. 

Záleží to od toho, či je pre nás slovíčko ľahké alebo ťažšie. Ťažšie slovíčka treba vidieť častejšie. 

 

http://www.slovakforu.sk/


Ak ste sa rozhodli pre aplikácie v mobile, tieto appky na pravidelné opakovanie budú myslieť za 

vás. 

Ak máte papierové kartičky, systém opakovania si musíte strážiť sami. Odporúčam vám vyrobiť 

si špeciálne kartičky, rozdeľovače, s nápismi:  

NOVÉ, ZAJTRA, PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK, SOBOTA, NEDEĽA a NAUČENÉ. 

 

Za špeciálnu kartičku NOVÉ si uložíte kartičky s novou slovnou zásobou. Tú si môžete vypísať 

napríklad pri počúvaní tohto podcastu :)  

 

V prvý deň, napríklad v pondelok, si vyberte 5 kartičiek z priehradky NOVÉ, pozrite si slovo vo 

vašom jazyku a pokúste sa ho preložiť do slovenčiny. 

Či ste ho vedeli, alebo nevedeli, preložte ho do priečinku ZAJTRA a máte na prvý deň hotovo. 

 

Na druhý deň, napríklad v utorok, si vyberte 5 kartičiek z priečinku ZAJTRA. Ak ste ich vedeli, 

dajte ich do priečinku UTOROK a zopakujete si ich o týždeň. Ak ste ich nevedeli, vráťte ich nazad 

do priečinku ZAJTRA. Potom si vyberte 5 slovíčok z priečinku NOVÉ a tak ako v pondelok ich 

dajte do priečinku ZAJTRA, či ste ich vedeli alebo nie. 

 

Na tretí deň, napríklad v stredu, zopakujte to čo v utorok. Zopakujte si 5 kartičiek z priečinku 

ZAJTRA. Ak ste ich vedeli, dajte ich do priečinku STREDA a ak ste ich nevedeli, vráťte ich nazad 

do priečinku ZAJTRA. Takisto si vyberte 5 slovíčok z priečinku NOVÉ a tak ako po minulé dni ich 

dajte do priečinku ZAJTRA. 

 

Takto pokračujte každý deň až do nasledujúceho UTORKA. Vtedy spravíte to čo zvyčajne, to 

znamená, že si zopakujete slovíčka z priečinku ZAJTRA, vyberáte si 5 z priečinku NOVÉ a navyše, 

opakujete aj slovíčka v priečinku UTOROK.  

 

Ak ich viete bez problémov, preložíte ich do posledného priečinku NAUČENÉ. 

Ak ste sa trochu pomýlili, vrátite ich nazad do priečinku UTOROK a opakujete o týždeň. 

Ak ste ich nevedeli, vložíte ich do priečinku ZAJTRA. 

 

Znie to zložito, ale po jednom vyskúšaní som si istá, že to budete robiť úplne automaticky a 

učenie vám nezaberie dlhšie ako 10 minút. Je však naozaj dôležité opakovať si každý deň.  

 

Ja osobne si raz za mesiac v nedeľu, keď mám viac času, zopakujem aj slovíčka z priečinku 

NAUČENÉ. Ak ich viem, nechávam ich tam. Ak som ich dlho nepoužila a náhodou som ich 

medzičasom zabudla, presúvam ich do priečinku ZAJTRA. 

 



Dám vám ešte na záver tri rýchle tipy, ako sa učiť slovíčka ešte efektívnejšie:  

1. vždy keď sa učíte, prekladajte zo svojho jazyka do slovenčiny 

2. ak sa dá, hovorte si slová nahlas 

3. zapisujte si slovné spojenia, nie jednotlivé slová - napríklad na jednu kartičku zapíšte výraz 

zelená tráva, nie samostatne na dve kartičky slová zelená a tráva 

 

Ak by ste si chceli precvičiť aj čítanie a pozrieť si aj obrázkový návod, ako si vytvoriť kartičky 

doma, pozdieľam vám v popise epizódy článok od Jazykového mentoringu, v ktorom si môžete 

prečítať viac. 

 

Ako sa učíte slovnú zásobu vy?  

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť 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/

