
Čo robiť, aby sa nám chcelo učiť 

To, či sa pre nás stane učenie nočnou morou, alebo samozrejmou aktivitou záleží len na 

nás. Často je učenia veľa, nechce sa nám, robíme všetky možné veci, len aby sme si nemuseli 

sadnúť ku knihám. Skúsme sa na to pozrieť z opačného uhla : už len myšlienka, ktorá nám 

napadne „nechce sa mi učiť“, spúšťa v podvedomí odpor. Tento odpor sa však dá „zresetovať“ 

tak, že si poviem, že sa nebudem konkrétnemu predmetu venovať dve hodiny, ale si len 

prelistujem poznámky, prečítam preberané učivo z knihy. Už keď oklameme našu myseľ 

a ponoríme sa do čítania poznámok, už naša zodpovednosť nám nedovolí prestať. Často pomáha 

aj samotná predstava – vizualizácia cele situácie : zavriem oči, predstavím si, ako si sadám za 

písací stôl v detskej izbe, beriem do ruky zošit, prelistujem poznámky, zošit zavriem, hodím do 

taška, od stola vstanem a odchádzam. 

Odpor sa dá „zresetovať“ aj tým, že zmením postoj „musím“ na „chcem“. Často sa musíme 

učiť niečo, čo nás nebaví. A takéto učenie je sprevádzané neustálym vzdychaním „Ach jaj, 

musím sa ešte učiť. Musím si pozrieť tú matiku, musím sa naučiť slovíčka.“ Ľudia si často 

vôbec neuvedomujú aká úžasná je sila autosugescie. A postoj „musím“ kvalitnému učeniu sa 

určite neprospieva. Je potrebné ho zmeniť na „chcem“. Skúsme vždy nájsť na danom učive 

aspoň kúsok pozitíva, pre ktoré sa oplatí chcieť sa učiť. Predsa je len tá téma trochu zaujímavá? 

Mohli by sa hodiť anglické slovíčka pri počúvaní anglických piesní? Môžem sa na dovolenke 

ľahšie dohovoriť a spoznať nových ľudí. Jednoducho hľadať čokoľvek pozitívne. Pokiaľ sa to 

ani tak nedarí, skúste aspoň sugesciu. Možno to znie smiešne, ale podvedomie je záhadné. 

Niekde sa pohodlne posaďte, zavrite oči, zhlboka dýchajte, uvoľnite sa a pomaly si opakujte 

niečo ako: „Chce sa mi učiť. Chémia je veľmi zaujímavá. Učenie je zábava. Učenie mi prináša 

radosť.“ A vždy, keď poviete alebo si pomyslíte „Musím sa ešte učiť“, rýchlo to zmeňte na 

„chcem sa ešte učiť.“  

Čo keby sme sa za svoje úspechy odmenili? Či už nejako sladko, prípadne si doprajem oddych 

v podobe kina : Keď sa dnes naučím tento úsek, pôjdem večer do kina, kúpim si niečo dobré, 

pozriem si televízor, jednoducho si urobím radosť. Hovorí sa, že samochvála smrdí, ale 

primerané pochválenie samého seba, pomáha : keď ešte zvládnem tento úsek, môžem byť na 

seba fakt pyšný, ako som to dal.  

 

Mozgová rozcvička 

Myseľ a podvedomie už je nastavené na učenie, ešte musíme „naštartovať“ mozog. Môžeme 

využiť cviky, ktoré pomáhajú k prepojeniu obidvoch mozgových hemisfér, koordinácii 

pohybov, koordinácii očí a rukou, zlepšeniu koncentrácie a zvýšeniu aktivity pri učení :  

Krížové pohyby : Lakeť ľavej ruky sa dotkne kolena pravej nohy, lakeť pravej ruky sa dotkne 

kolena ľavej nohy (počítajme s tým, že spočiatku to príliš nepôjde). Opakujeme 20krát. Ak 

zvládneme krížové pohyby, je vhodné ich kombinovať s pohybmi jednosmernými – rovnaká 

ruka, rovnaká noha, každá 10x. končíme však vždy pohybom krížovým. 

Spojené prsty : oprieme prsty obidvoch rúk o seba hornými bruškami a 1 minútu si 

predstavujeme písmeno X (palec ľavej ruky s palcom pravej ruky, ukazovák ľavej ruky 

s ukazovákom pravej ruky až po malíček). 



Ležatá osmička : fixkou nakreslíme čo najväčšiu ležatú osmičku na papier A3 alebo A4. čím 

väčšia bude osmička, tým lepšie : 3x obtiahneme pravou rukou, začneme od stredu vľavo 

alebo vpravo hore. Dbáme na to, aby sa stred osmičky nachádzal v strede nášho tela 

3x to isté ľavou rukou 

3x oboma rukami pohyb tým istým smerom (môže každá ruka držať v ruke fixku). 

Ďalším cvičením je : jednou rukou kreslíme pred sebou trojuholník, potom vystriedame druhú 

ruku, ktorou kreslíme štvorec. Nakoniec kreslíme oboma rukami, avšak jednou trojuholník, 

jednou štvorec.  

 

Správny time managment :  hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. Chvíľku síce trvá, kým si 

človek ten zvyk vypestuje, ale potom sa ho veľmi ťažko zbavuje. Ak my si vytvoríme z učenia 

zvyk a zvnútorníme si ho na istý stereotyp, bude pre nás úplne prirodzené, že mi ani nenapadne 

ísť robiť niečo iné. Čiže si určím presný čas, o koľkej sa  budem každý deň učievať(samozrejme 

si nájdem také hodiny, kedy už prichádzam domov a viem, že nemám nijaký šport ani krúžok). 

Nech sa deje čokoľvek, dodržiavajte ho. Ak nie ste zvyknutí na vytváranie stereotypných 

aktivít, nastavte si pripomienku na mobile, alebo poproste súrodencov, rodičov, aby vás vždy 

na to upozornili (nehovorím odkontrolovali, lebo schválne budete robiť niečo iné). Ak budete 

na sebe pracovať, ten čas dodržiavať, časom sa pre vás stane zvykom. A to je dobré. Začnete 

mať pocit, že je úplne normálne, že sa od piatej do siedmej večer učíte a nerobíte nič iné. Ani 

vám len nenapadne, že by ste mali v tom čase robiť niečo iné.  

Dôležité je vedieť si zvoliť správny time managment a skúsiť si presne svoje dni časovo 

naplánovať. Veľa ľudí nestíha svoju prácu len preto, že ju nevie zaradiť do svojho pracovného 

dňa. Naplánujte si, čo v daný deň budete robiť a koľko vám tá ktorá činnosť bude trvať. 

Potrebné sú samozrejme aj prípadné časové rezervy. A pokiaľ sa vám podarí niektorú činnosť 

skončiť skôr ako ste mali v pláne, môžete sa tešiť z voľného času. 

Ak budete stíhať všetko, čo ste mali v pláne, tak počas kontroly postupu sa v mozgu 

uvoľnia neurotransmittery, ktoré sú spúšťačom pocitu šťastia. Takže už samotná každodenná 

kontrola cieľov a z nej plynúci pocit úspechu bude pre nás zakaždým malou odmenou. 

 

 

 

 


