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„Nemám čas na jazyk!“ 5+1 tipov, ako si nájsť 

čas na učenie aj v tom najplnšom diári 

Hurá! Konečne ste si sadli k tým anglickým kartičkám. A v tom…  

Rúra cinkla. Nevypraná bielizeň čaká v koši už niekoľko dní. Potom povysávať auto, 

ožehliť košele a pripraviť prezentáciu do práce. Vyvenčiť Dunča. Cestou z domu vyniesť 

smeti a smerom späť kúpiť rožky. Celý deň sa nezastavíte. Uťahaní líhate do postele a zrak 

vám padne na kartičky opustené na stolíku. „Ale ja dnes už nevládzem…“ 

Vaše predsavzatie pohnúť s angličtinou akosi bledne v diaľke. A magnetka 

na chladničke vám bolestne pripomína, že tento rok sa na dovolenke zas poriadne 

nedohovoríte. Veď nemáte kedy.  

Nebuďte z toho nešťastní.  

Pretože čas na učenie máte, ani o tom neviete. 

V tomto e-booku sme zhrnuli najlepšie tipy, ako sa už dnes naučiť čo najviac za čo 

najkratší čas (tak, že aj doma bude upratané, aj deti budú najedené). 

Prajeme príjemné čítanie! 

Tím Jazykového mentoringu. 
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1. Využívajte „mŕtvy“ čas 

Ako deti sme nechápavo pozerali na dospelákov, ktorí sa stále naháňali a na nič nemali 

čas. Kedy sa to prihodilo, že sme zrazu rovnakí ako oni? Našťastie, aj v tom 

najuponáhľanejšom dni sa dajú nájsť chvíľky, ktoré viete využiť na učenie sa 

jazyka. 

Neviete si predstaviť ráno bez kávy? Kým vám zovrie voda, prečítajte si správy 

vo francúzštine. 

Dunčo sa naháňa s iným psom v parku, kým vy zívate od nudy? Naučte ho z anglického 

návodu na YouTube nejaké triky, až vám nejedna susedka bude závidieť. 

 

   
 

Cesta vlakom nemá konca? Spríjemnite si ju knihou v cudzom jazyku. Zaplnilo sa kupé? 

Nič to. Nasaďte si slúchadlá a pustite si motivačný podcast napríklad v nemčine o tom, ako 

vstúpiť do nového pracovného týždňa správnou nohou.  

Vidíte, kam tým smerujeme? Kedykoľvek sa vám stane, že máte minútku času, 

zabudnite na pozeranie sociálnych sietí a miesto toho tento „mŕtvy“ čas využite 

na učenie sa jazyka. Môže sa zdať hlúposť prechádzať si kartičky v appke len minútu, ale 

čudovali by ste sa, ako sa tie minútky nazbierajú a za týždeň z nich budú celé hodiny, ktoré 

by ste inak vyplytvali na hlúposti ako pozeranie stále tých istých noviniek na sociálnych 

sieťach. 

 

Malý tip:  

Vytvorte si jednoduchý systém v učení a elán vás neopustí ani po týždňoch. 

 

 

  

https://jazykovymentoring.sk/blog/7-tipov-ako-si-vytvorit-system/
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2. Dobrá príprava je polovica úspechu  

Sedíte v čakárni u lekára, chcete tento čas využiť na počúvanie anglického podcastu, no 

nemáte v mobile toľko dát, aby ste ho počúvali online. Tak si idete aspoň prečítať nejaký 

článok, ale tých blogov a stránok je toľko, že sa neviete rozhodnúť, ktorú navštíviť. 

A nakoniec aj tak skončíte scrollovaním fotiek na Instagrame. Škoda toho času… 

Nie je nič otravnejšie ako mať chvíľku k dobru a musieť strácať čas hľadaním vhodného 

zdroja. Zjednodušte si život! Nájdite si zdroje vopred a kedykoľvek sa naskytne vhodná 

chvíľa, rovno sa pustite do jazyka. Môžeme vám zaručiť, že čím viac času venujete 

zo začiatku dôkladnej príprave, tým rýchlejšie sa dostavia aj badateľné výsledky. 

Stačí zopár klikov a vaše zásoby zdrojov nebudú mať konca. Doma na wifi si 

posťahujte podcasty, ďalšie časti seriálu na Netflixe či nové lekcie v appkách na jazyky. 

V prehliadači si hviezdičkou označte odkazy na svoje obľúbené stránky, online magazíny, 

blogy či fóra v cudzom jazyku.  

 

   
 

Máte radšej knihy? Vybavte knižnicu v mobile či čítačke e-knihami a nezabudnite na ich 

audioverzie, ktoré budete počúvať, ak náhodou ostanete trčať v zápche. 

Ste skôr klasik a vyžívate sa v listovaní stránok? Úplne chápeme. V tom prípade si len 

hoďte do kabelky či batoha dvojjazyčnú knihu. Skutočne veľa miesta nezaberie. 

Takže najbližšie, ak vám pred nosom odíde trolejbus, budete znudene pozerať do stropu 

v čakárni u lekára, alebo len minútku stáť v rade pri pokladni, hneď máte čo robiť. Otvorte 

si pripravený jazykový materiál a čakanie vám ubehne ako nič.  

 

Malý tip:  

Rozvrhnite si jednotlivé aktivity na týždeň dopredu, zapíšte si ich do diára a po ich 

splnení ich vyškrtnite. Ten pocit zadosťučinenia bude na nezaplatenie. Majte svoj učebný 

plánik na očiach, nech vám stále pripomína, že makáte na jazyku. Veď „co je psáno, to je 

dáno“. 

  

https://jazykovymentoring.sk/blog/poznate-dvojjazycne-knihy/
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3. Radšej každý deň po troške než veľa a naraz  

Sobota večer. Brázdite Netflix, čo by ste si pozreli. Hm, trojhodinový film, ktorý 

dopozeráte o jedenástej? Už len z tej predstavy máte chuť zadriemať. 

 

Ale tento seriál vyzerá super 

a má len 20-minútové časti! 

No jasné, to už znie ako zábava. 

Pustíte sa do prvej časti, potom 

druhej, tretej a ani neviete ako, 

je jedenásť hodín, celú sériu 

máte za sebou a strávili ste 

pozeraním seriálu tie isté 

3 hodiny. 

 

Ale čím to je, že oproti jednému dlhému celku vnímame viacero častí naraz ako 

menšie sústo?  

Je to normálne. 3-hodinový film sa nám môže javiť ako príliš veľký záväzok, do ktorého 

sa nám nechce. Ale keď si väčší celok rozkúskujeme, zrazu nie je až také náročné venovať 

20 minút nášho času. A keď nás aktivita chytí, v skutočnosti jej dáme oveľa viac. Neplatí to 

len pre telku v sobotu večer, ale aj pre väčšie plány. Ak si náš cieľ rozdrobíme 

na menšie celky, jeho plnenie bude oveľa jednoduchšie. Naše podvedomie nebude 

mať chuť to už vopred vzdať ako niečo príliš náročné. 

Podobne to funguje aj pri učení sa jazyka. Stačí, ak si budeme jazyk dávkovať 

po troške, napríklad 20-tich minútach. Potom si môžeme pokojne dopriať oddych, pohrúžiť 

sa do inej aktivity a neskôr sa k učeniu znova vrátiť. A pritom je celkom možné, že keď nás 

to chytí, dokážeme nazbierať aj hodinu denne.  

Okrem toho, pri náročnejších činnostiach dokáže väčšina z nás udržať plnú pozornosť 

na približne 20 minút, pričom únava, hlad, hluk, ale aj náš aktuálny emočný stav naše 

sústredenie skracujú.  

Rovnako, ako by vás (asi) nebavilo hodiny v kuse pozerať jeden príbeh 

(fanúšikovia Pána prsteňov hádam odpustia), nebude vás baviť ani tráviť dlhé hodiny 

naraz učením sa jazyka.  

Keď po celom dni sadnete do lavice v jazykovke, ako môžete mať ešte silu sa hodinu 

a pol sústrediť na minulý čas vo francúzštine? Niet divu, že vám myseľ ubieha k nákupnému 

zoznamu a vareniu večere. 

Dávkovanie si učenia po troške je oveľa efektívnejšie. V konečnom dôsledku 

trávite s jazykom omnoho viac času, než keď sa mu v jazykovke venujete nárazovo 90 minút 

za týždeň, a to bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. 
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Poďme si to porovnať: 

 20 minút denne 
Jazykovka  

(1 x 2-hodinovka/týždeň) 

za týždeň 140 minút 90 minút 

za mesiac 600 minút 360 minút 

za polrok 3 600 minút 2 160 minút 

spolu (hod.) 60 hodín 36 hodín 

 

Ak chodíte do jazykovky raz týždenne na dvojhodinovku, tak o pol roka zistíte, že ste 

jazyku venovali približne 36 hodín. Musíte sa tam však dopraviť a učiteľ sa okrem vás venuje 

aj ďalším 4-5 študentom.  

Na druhej strane, ak jazyku venujete len pohodových 20 minút denne, za pol roka 

strávite s jazykom takmer dvojnásobok času, až 60 hodín! A pritom sa učíte po troške 

v časoch, keď to vám vyhovuje, takže to nie je taký nápor na vašu koncentráciu ako hodina 

a pol presedená v triede. Navyše, všetok ten čas je venovaný výlučne vám, takže ho strávite 

efektívnejšie. No nie je to super? 

 

Malý tip:  

Nezabudnite si po každej zvládnutej úlohe dopriať aj odmenu. Vybehnite 

na chvíľu von, zavolajte mame, doprajte si teplý kúpeľ či dobré jedlo. A po splnení nejakej 

väčšej úlohy, napríklad, prečítaní celej knižky v španielčine, sa odmeňte niečím väčším, 

napríklad wellnessom. A po roku strávenom so španielčinou si zájdite na týždeň 

do Barcelony. Motivácia je dôležitá! 
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4. Zabite dve aj tri muchy jednou ranou  

Ďalší spôsob, ako pri učení ušetriť kopec času, je využiť ten istý zdroj na viacero 

účelov. Čo to znamená? 

Ak sa učíte po španielsky, spravte si na obed guacamole a syrovú quesadillu! Receptov 

v španielčine nájdete na Google koľko len chcete.  

Ale tu sa naše dobrodružstvo ešte 

nekončí. Teraz, keď už ste si 

preštudovali recept v cudzom 

jazyku, je čas nájsť predajňu 

s bezlepkovou výživou. Prepnite si 

navigáciu do španielčiny (napríklad 

v aplikácii Waze sa to dá priamo 

v nastaveniach), a nechajte, nech vám 

pani v GPS po španielsky zadáva 

inštrukcie, či zabočiť doľava a koľko 

metrov pokračovať rovno.  

A keď sa vám podarí tá quesadilla tak, že aj Mexičania by si z nej oblizovali prsty, 

vysvetlite postup prípravy v španielčine aj kamoške na káve, alebo si ho zopakujte len 

sami pre seba, keď budete stáť v sprche. 

Iná situácia. Poveril vás šéf novou úlohou, ktorá si vyžaduje špeciálne poznatky? 

Prečítajte si na túto tému zahraničné knihy alebo absolvujte školenia na internete. 

Nezabudnite si následne spoznámkovať najdôležitejšie body. Ako inak, všetko v cudzom 

jazyku. 

Znova platí, že spôsobov, ako kombinovať viacero metód, je nespočetne. Zmeňte jazyk 

telefónu či tabletu do angličtiny. Čítajte knihy a počúvajte ich audio verziu zároveň. Vypisujte 

si slovíčka z kníh či videí do zošita či na kartičky. Pustite si k ranným rituálom zahraničnú 

hudbu.  

Jednoducho povedané, nech robíte čokoľvek, prepnite do to cudzieho jazyka 

a spojte príjemné s užitočným. 
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5. Počítajte si každú minútku 

A to doslova. Váš telefón či tablet by o tom mohli 

povedať svoje. Vďaka funkcii Čas pred obrazovkou získate 

podrobný prehľad o tom, koľko minút denne trávite 

používaním jednotlivých aplikácií, surfovaním na webových 

stránkach, hraním hier a inými aktivitami. Ak ste zvedaví 

na svoje skóre, nastavte si túto funkciu pre iPhone 

alebo Android a zistite svoj denný priemer.  

Nebuďte nešťastní, ak v šoku zistíte, že na mobile 

strávite aj 3-4 hodiny denne. Aspoň teraz viete, prečo 

nemáte na nič čas a dokážete to napraviť. Len si 

predstavte, čo sa začne diať, ak odteraz budete tento čas 

tráviť zmysluplne. (Ale zároveň zábavne!) 

10 minút podcast, 10 minút slovíčka, 10 minút čítanie, 30 minút konverzácia v cudzom 

jazyku na striedačku s pozeraním videí na YouTube. A hneď ste s jazykom strávili 

hodinu denne, ani neviete ako. 

Samozrejme, chápeme, že sa všetci bez telefónu cítime ako „bez pravej ruky“. Ale 

skúsme to inak.  

Vždy, keď sa vám naskytne vhodná 

chvíľa, využite to: 

 otvorte si na mobile niektorý 

z predpripravených zdrojov. 

Alebo ho odložte do tašky a miesto 

neho vytiahnite knihu, 

 sústreďte sa na jazyk aspoň tých 

5 či 10 minút, 

 a čas strávený učením sa si 

poctivo zapisujte. 

Na papier, do kalendára, tabuľky či aplikácie na sledovanie času. Na tom nezáleží. 

Podstatné je, aby ste sa spätne po týždni alebo mesiaci mohli pozrieť na svoje výsledky. 

Sami zostanete prekvapení, koľko času ste investovali do seba a bude vás to 

motivovať napredovať v jazyku naďalej.  

 Malý tip: Ak nevyužívate telefón na učenie, tak ho odložte z dohľadu. Ak ho nebudete 

mať na dosah ruky, odbúrate tendenciu po ňom siahať zakaždým, keď na ňom zasvieti 

notifikácia. Budete viac prítomní a môžete sa plne sústrediť na jazyk.  

A viete čo? Rovno si všetky notifikácie povypínajte a nechajte len tie naozaj dôležité. Ak 

vám niekto napíše na WhatsApp, na 99 % neočakáva, že odpíšete okamžite, inak by rovno 

zavolal. Neverili by ste, o koľko sa budete cítiť slobodnejšie, keď nebudete riešiť neustále 

pípanie telefónu, ale skontrolujete si správy a upozornenia len vtedy, keď VY budete chcieť 

a môcť. Odporúčame, máme to overené.  

https://support.apple.com/sk-sk/HT208982
https://support.google.com/android/answer/9346420?hl=sk
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6. Takže ako ušetriť čas na učenie? Lepšia 

otázka je…  

Áno, čas strávený učením sa určite dá ušetriť rôznymi spôsobmi. No to je len špička 

ľadovca.  

Tá správna otázka, ktorú by ste si mali neustále klásť je: „Ako zo svojho času 

vyhradeného na jazyky dokážem vyťažiť čo najviac?“ 

Váš čas je vzácny. Neplytvajte ním na neefektívne učenie. Vždy si povedzte: 

„Prináša mi táto činnosť taký úžitok a radosť, aby som ňou strávil/a toľko času?“ 

Ak nie, nechajte to tak a nájdite si niečo iné. Nebifľujte sa zoznamy slovíčok, neprinesie vám 

to také pokroky, aby to stálo za ten čas, ktorý ste tomu venovali. Učte sa cez kartičky. 

Kašlite na gramatické poučky – robte si cvičenia a veľa opakujte. Tak využijete svoj čas 

efektívnejšie. 

A nezabúdajte, že čím intenzívnejšie sa budete jazyku venovať teraz, tým skôr 

dosiahnete plynulosť a v konečnom dôsledku si tento proces bude vyžadovať 

menej času, než keby ste to naťahovali na roky či nebodaj desaťročia. Dôvodom je, že 

pri pravidelnom každodennom učení bude mať váš mozog menej možností zabúdať 

a nebudete sa musieť toľko vecí učiť zbytočne viackrát. 

Ako teda najlepšie ušetríte čas pri učení? Možností je veľa, ale tá 

najsprávnejšia odpoveď je, spravte si z jazyka na niekoľko mesiacov prioritu 

a paradoxne mu venujte viac času, ale v kratšom období. Odmenou vám budú 

rýchlejšie výsledky a skvelý pocit z parádnych pokrokov! 

Takže dosť bolo čítania, teraz je čas naplno sa ponoriť do učenia. Prajeme vám veľa 

zdaru! 

Tím Jazykového mentoringu 

 

O nás 

Jazykový mentoring založila polyglotka Lýdia Machová, ktorá sa sama naučila 9 cudzích 

jazykov, z ktorých 7 aktívne ovláda. Je postavený na jej vlastnom prístupe k učeniu sa 

cudzích jazykov.  

Jazykový mentoring tak neponúka konkrétne učebné materiály, ale učí ľudí učiť sa ako 

samoukovia, ako si vytvoriť individuálny učebný plán, či nájsť vhodné učebné materiály. 

Chcete ďalšie tipy na efektívne učenie sa jazykov? Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

    

https://jazykovymentoring.sk/karticky-na-ucenie-sa-slovicok/
http://www.jazykovymentoring.sk/
https://www.facebook.com/jazykovymentoring/
https://www.instagram.com/jazykovymentoring/
https://www.youtube.com/channel/UCcK3AJ9Q1uan-rOy_7DYZtg

