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Úvod 
Hľadáte spôsob, ako pomôcť svojmu dieťaťu učiť sa, ale rady iných 

nezaberajú? V tejto knižke vám vysvetlíme, prečo to tak je a ukážeme 

vám, že to môže byť aj inak. 

 

„Proces učenia nie je len navŕšenie informácií na vrch 

tých predchádzajúcich. Je to proces získavania nového 

porozumenia a lepších spôsobov, ako niečo robiť.“  

L. Ron Hubbard  
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Ako učiť druhého 
Ten, kto vyučuje alebo doučuje (učiteľ, lektor, rodič,...) mal by mať: 

 dostatok znalostí, aby vedel dieťaťu poradiť a nasmerovať ho 

 dostatok pokory, aby si bol ochotný priznať, že niečo nevie 

a potrebuje si to naštudovať 

 predovšetkým dostatok odvahy, aby bol ochotný prijať aj rady 

od svojho študenta 

 

Je dobré, keď sa aj my (dospelí) vieme dieťaťu priznať, 

že niečo nevieme. Dieťa tým pochopí, že nie je hanba 

niečo nevedieť. Spoločne si to môžete všetko vyhľadať 

a objasniť. Upevní to váš vzťah a zároveň ho vediete 

k samostatnosti. 
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Chcem sa s tebou 
učiť 
Keď sa spolu učíte,  nemalo by dieťa cítiť vašu nadradenosť, aj keď ste 

jeho rodič. Nevnucujte mu svoj princíp myslenia a chápania. 

Každý je iný a vaše dieťa to nemusí pochopiť 

tak, ako ste to pred rokmi pochopili vy. 

Radšej sa ho pýtajte, ako danej veci rozumie 

a nechajte ho nech na to príde samo.  

Práve vďaka tomu môžete svoje dieťa viesť 

a nielen mu predkladať svoj pohľad na danú 

vec.Snažte sa, aby vo Vás dieťa videlo 

človeka, ktorý vie znalosti používať v praxi 

a nielen niekoho, kto len mudruje. 

AKÉ TO BOLO V BASICU 

„Vďaka BASICu som sa zlepšila v slovenčine, už ju mám 

radšej. Aj moja učiteľka si všimla, že som sa zlepšila. 

Dostávam lepšie známky a mám väčšiu istotu 

v čítaní.Mám rada aj moju učiteľku Moniku. Ďakujem 

jej za všetko, čo ma naučila. Už aj krajšie čítam. Mám 

to tu veľmi rada. Učím sa zábavnou formou. 

Odporúčam každému s problémami pri učení.“   

Ema Vráblová (11 let) 
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Ako hovoriť pri učení 
Slová, ktoré používate pri vysvetľovaní určitej látky, musia byť 

prispôsobené veku dieťaťa. Pokiaľ budete používať nevhodnú slovnú 

zásobu, dieťa vám nebude rozumieť a začne sa v látke  strácať.  

Nepoužívajte preto zložité vyjadrenia a cudzie slová. Citlivo odhadnite 

úroveň dieťaťa a podľa toho zvoľte vhodné vyjadrovacie prostriedky. 

Veľa pedagógov sa zhoduje na tom, 

 že učebnice nie sú písané jazykom 

vhodným pre deti.  

Skúste si preto kúsok nejakej učebnice 

dopredu prečítať a úprimne zhodnoťte, 

či by ste použitým slovám porozumeli, 

ak by ste boli v koži vlastného dieťa.  

Bez skúseností, ktoré už máte.  

Dieťa sa často začne v texte strácať  

už po prečítaní dvoch viet a preto 

 sa nemôžeme čudovať, že od učenia radšej utečie. 
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Ako urobiť predmet 
zaujímavým 
Predmet musíte dieťaťu priblížiť čo najviac. Ukážte mu konkrétne 

prepojenie so životom. Veľmi dôležitá je názornosť. 

Pokiaľ nie je školská učebnica dostatočne názorná, je potrebné na 

doplnenie využiť encyklopédie, internet, veci okolo nás, filmy atď. 

Prínosom môže byť aj obyčajná prechádzka.  

Nebežme hneď do obchodných centier kupovať drahé (aj keď veľakrát 

pekné) knihy, jednostranne zamerané učebné pomôcky....... Veď práve 

pri prechádzke sa môžete naučiť pomenovávať stromy, sledovať ako 

sa mení príroda počas roka a pod. 

Učte sa neustále na každom kroku. A pritom nemusíte dieťaťu hovoriť, 

že sa na výlete či prechádzke učí. Väčšina z nich je na slovo „UČIŤ SA“ 

alergická a preto  hneď pri jeho vyslovení „vypne“ a viac vás nepočúva. 
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Viem to, lebo som 
prišiel na to sám 
Dajte dieťaťu dostatok priestoru na to, aby si rôzne veci ohmatalo 

 a  vyskúšalo. Veďte deti k tomu, aby samy prišli na to, že  informácie, 

ktoré sa nachádzajú v učebniciach fungujú aj v živote a upozornite ich, 

kde sa s nimi môžu stretnúť v bežných situáciách.  

Nech zistia, na čo sa im to bude hodiť. Získané informácie budú naozaj 

ICH a nie Vaše. Dokážu ich potom použiť, lebo sa ich naozaj naučili. 

PRÍKLAD: 

Raz som išla s deťmi do parku pozorovať stromy. Nechala som deti, 

 aby mi hovorili  čo vidia, cítia. Keď prišli s odpoveďou, že strom je 

vysoký, vrátila som ich späť, nech sa pozrú lepšie.  

Chcela som, aby pozorovali dôkladnejšie. Aby si všimli aké sú listy, 

chytili si kôru a zistili aká je. Našli čo je rovnaké, ale aj čo jednotlivé 

stromy odlišuje.  

Bola som prekvapená ako povrchne deti pozorujú okolie. Rovnako tak 

sa aj povrchne učia. Neuspokojte sa s povrchnosťou, ale veďte deti do 

hĺbky vecí. Uvidíte potom ich veľkú radosť, pretože to deťom začne 

dávať zmysel. 
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AKÉ TO BOLO V BASICu 

Keď som sem prišiel, nevedel som  písať.  Nevedel som 

si po sebe vôbec nič prečítať. A nevedel som 

rozoznávať slovné druhy od vetných členov. Konkrétne 

prísudok od slovesa. Celkovo som nerozumel 

gramatike. Tu ma Andy všetko doučila.  

Okrem toho ma naučila používať tri bariéry v štúdiu. 

Naučil som sa používať slovník a „ demo”„ a prečítal 

som tu dve knižky:  „Učenie ako sa učiť”, „Grázlika 

Gaba” a začal som čítať super knižku „Ako si vycvičiť 

draka“, tú som videl aj sfilmovanú. Povedal som si, že 

sa začnem lepšie učiť. Andy ma prehovorila, aby som 

začal chodiť na vodné pólo  a dneska už chodím a baví 

ma to. 

Roman Š. 12 rokov. 
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O čom učenie 
vlastne je 
Zamerajte sa na porozumenie slovám.. 

Začnite objasnením kľúčových slov. 

PRÍKLAD: 

Ak sa učíte zemepis, v prvom rade si objasnite, prečo sa zemepis volá 

zeme-pis. Porozumejte týmto kľúčovým slovám a potom si urobte 

príklady toho čo všetko viete „napísať”  o našej Zemi.  

 Ak sa učíte sami (alebo s učením 

pomáhate niekomu inému), vždy 

dodržujte ZLATÉ PRAVIDLO – 

nepokračujte v učení, pokiaľ 

nerozumiete kľúčovým slovám.  

Texty s takýmito slovami sa 

potom musíte učiť 

naspamäť.  Môže sa vám potom 

stať, že keď budete robiť skúšku, 

nebudete si vedieť na to, čo ste 

sa učili,  spomenúť.  

Neučte sa naspamäť! Výsledkom takéhoto vzdelania sú ľudia, ktorí 

nevedia naštudované  informácie v praxi použiť. 
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Pochvala je pri učení 
dôležitá 
 Ovplyvnilo vás, že ste neboli v živote pochválení? Cítite, že veľa 

situácií vo vašom živote si zaslúžilo pochvalu?  

Pochvala však neprišla. Nebol čas. Mama sa ponáhľala do práce. Nebol 

ten vhodný okamih. Prípadne si našu snahu nikto ani nevšimol. Naše 

krásne upratané knižky zostali bez povšimnutia. Diktát bez jedinej 

chyby bol samozrejmosťou. 

 Možno ešte stále (po dvadsiatich, tridsiatich, štyridsiatich rokoch) vám 

príde ľúto, že ste pochvalu nedostali. Celý život hľadáte tú správnu 

bodku za tým, čo sa vám podarilo. Čakáte na pochvalu! 

Chváľte deti pri učení a vyhráte dvakrát: 

 budú sa chcieť učiť a budú túžiť zažívať znovu úspech. 

 dáte im dobrý základ, aby vedeli tiež pochváliť 

Pochvala funguje lavínovite. Začnite pochvalou Vy a za chvíľku budete 

počuť okolo seba aj ostatných chváliť. Pochvala je príval veľkého 

množstva pozitívnej energie a ľudia to prirodzene cítia, chcú to 

a vyhľadávajú to! 

Vy a vaše deti tiež! 
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AKÉ TO BOLO V BASICu 

“Naše” učenie vždy trvalo nekonečne dlho a výsledky 

neboli dobré. Po viacerých kurzoch v BASICu Martinko 

už neodpovedá “neviem”, ale snaží sa rozmýšľať 

 a hľadá správnu odpoveď. Učenie nám trvá podstatne 

menej.  

A čo je najdôležitejšie: Martinkovi narástlo 

sebavedomie a viac si verí. A to sa prejavuje nielen 

 v škole, ale aj mimoškolských aktivitách napr. pri 

športe. Voľakedy sa rýchlo zbavoval lopty (Martinko 

hrá futbal), pretože si neveril a teraz “ťahá” s loptou na 

bránu, alebo aspoň na gólovú prihrávku. 

 

Ďakujeme.“ 

P. Dračková, mamina Martinka 
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Čo by mali o učení 
vedieť dospelí  
Pozorovali ste niekedy svoje dieťa ako sa učí? Pravdepodobne ste si 

všimli, že nie vždy je  veselé a nadšené z toho, že musí čítať, písať alebo 

sa učiť.  

Tiež ste mohli vidieť rôzne telesné reakcie. Niekedy si šúchalo oči, 

nudilo sa  alebo inokedy sa zas hrbilo či sa sťažovalo, že ho bolí bruško,... 

Dospelí si s tým veľakrát nevedia poradiť. Dieťa nerobí to, čo by malo 

a učenie trvá príliš dlho. Rodič to väčšinou rieši krikom, bitkou alebo 

iným trestom. To však nepomáha. 

Prečo? Jednoducho preto, lebo toto je jedna z prekážok, ktorá sa môže 

vyskytnúť pri učení – dieťa si nevie predstaviť to, čo študuje.  

Trest to určite nevyrieši. Ani to, že sa budete na dieťa hnevať. Pomôže 

len to, keď si zoberiete encyklopédiu s obrázkami, alebo keď zoberiete 

dieťa za ruku a ukážete mu danú vec v skutočnosti. 

Názornosť spôsobí, že telesné reakcie zmiznú a dieťa sa začne o daný 

predmet zaujímať.  Vyskúšajte si to! 

 PRÍKLAD: 

Rozprávajte sa s chlapcom o „autách“. Oči mu budú svietiť záujmom 

a bude chcieť vedieť viac.  

Povedzte tie isté informácie dievčatku. Vo väčšine prípadov spozorujete 

skľúčenú postavu a nudu.  
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Čo to spôsobilo? Chlapcom od malička otcovia ukazujú čo je pod 

kapotou a vytvárajú im tým dokonalú predstavu o autách. 

Jednoducho povedané – k látke, 

ktorú preberáte, vždy majte po ruke 

príklad: 

 fotografiu 

 obrázok 

 skutočnú vec 

 ilustračnú ukážku 

Veľa slov je niekedy na škodu. 

Dôležité je mať minimálne obrázok. 
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Nikto se nedostal 
hore jedným 
výskokom 
Nikto sa nedostal hore jedným výskokom. Nikto sa nenaučil čítať 

prečítaním jedného slova. 

Toto je jedno z pravidiel, ktoré je na prvý pohľad každému zrejmé. 

Napriek tomu sa ním neriadime.  

Stretla som sa s mnohými rodičmi, 

ktorí boli netrpezliví a chceli, aby ich 

dieťa vedelo čítať okamžite. Už zabudli 

na to, ako dlho to trvalo im.  

A potom to chce ešte veľa úsilia, aby sa 

z nich stali „profíci“. Pravdepodobne 

neviete, že jednou z príčin, prečo sa 

dieťa nenaučí čítať alebo číta zle, je 

dospelý, ktorý je netrpezlivý 

a nervózny. 

Takže, buďte trpezlivý a dajte svojmu dieťaťu šancu, aby to zvládlo 

 v takom čase, ktorý potrebuje a nie v čase, o ktorom si Vy myslíte, že je 

dostačujúci. 

Deti sa nenaučia chodiť po pár krokoch. Sú to tisíce krokov, ktoré ich 

privedú k profesionalite. Je to množstvo prečítaných stránok, ktoré 

umožnia človeku, aby vedel čítať. 



10 TIPOV A RÁD AKO SA LEPŠIE UČIŤ 

Pomáhame (nielen) deťom s učením www.centrumbasic.sk  
 

15 

Umožnite dieťaťu, 
aby sa učilo 
vlastným  
pozorovaním  
Dovoľte dieťaťu, aby sa učilo pozorovaním. Nehovorte mu, čo má 

vidieť. Dajte mu priestor. Nech sa pozerá  na veci, na život a na iných 

ľudí priamo – nie cez nejaké mraky a predsudky, opony strachu alebo 

cudzí výklad? 

PRÍKLAD 

Janko prišiel domov zo školy a na prvý pohľad bolo vidieť, že je smutný 

a že sa mu stala nejaká krivda. Povedal, že pani učiteľka nedala na 

nástenku kamarátov výkres, lebo bol škaredý.  

Keď som sa ho spýtala, či sa jemu páčil, povedal mi, že bol zaujímavý, 

farebný a krásny ako tie ostatné. Pri tejto skúsenosti som si uvedomila, 

že uhol pohľadu môže byť rôzny a detské oko môže vidieť aj krásy, 

ktoré my dospelí, už nevnímame. Škoda. 

Veďte dieťa k tomu, aby malo oči stále otvorené! 
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AKÉ TO BOLO V BASICu 

Kurz UČENIE AKO SA UČIŤ mi dal veľmi veľa. Zistila 

som , že učenie a štúdium môžu byť také rýchle, keď 

viem ako na to.  

Tieto poznatky som aplikovala aj vo svojom 

každodennom živote a veci som začala robiť 

efektívnejšie a štúdium mi išlo oveľa ľahšie.  

Čítanie nahlas mi už viac nerobí žiaden problém  

a viem, že keď sa niekde zaseknem alebo zakoktám je 

tam vždy slovíčko, ktoré si potrebujem objasniť. 

Naučila som sa pracovať aj s demom, pretože je to 

veľmi rýchly spôsob ako usporiadať čokoľvek 

 v miestnosti, keďže sa venujem interiérovému 

designu. 

Som veľmi vďačná, že som absolvovala tento 

kurz. Cítim sa istejšia samou sebou a viem, že keď sa 

budem chcieť niečo naučiť, tak ma nič nezastaví. 

Tento rok končím vysokú školu a tento kurz 

odporúčam všetkým, ktorí sa čokoľvek učia alebo sa 

idú učiť. 

Alex, 24 rokov. 
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Navštívte náš web  

na adrese 
www.centrumbasic.sk  
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