
Jak z tohohle kurzu vytřískat co nejvíc (aneb návod k použití) 

 

1. Věnujte angličtině každý den alespoň 10 minut (je lepší učit se 

pravidelně po menších krocích). Vytvořte si každodenní návyk a 

nevzdávejte to. 

 

2. Nejdříve se podívejte na video a snažte se pochytit co nejvíc, opakujte po 

mně, trénujte výslovnost, a když se vás zeptám: Jak byste řekli…?, zkuste 

si to nahlas sami říct. Buďte zapálení a aktivní. 

 

3. Pamatujte si, že když to vidíte napsané, slyšíte správnou výslovnost, 

zároveň si to spojíte s nějakým významem a smyslovým vjemem a navíc 

si to ještě nahlas opakujete, o to snadněji si to zapamatujete – aktivně 

se zapojte, to je klíč ke všemu. Nestačí jen poslouchat nebo koukat na 

video. 

 

4. Stáhněte si studijní materiály k lekcím. Lesson Notes a Flashcards si 

vytiskněte, MP3 Lesson Revision si uložte do počítače, do mobilu či do 

MP3 přehrávače. 

 

5. V Lesson Notes najdete poznámky a shrnutí dané lekce, abyste měli vše 

podstatné při ruce, i když nejste online. 

 

6. Na Memrise.com jsem pro vás přichystala slovíčka, fráze a věty přímo 

k tomuto online kurzu. Doporučuji tuto vychytávku používat každý den, 

je to záležitost jen pár minut, ale velmi efektivní a užitečná. Memrise 

je skvělý nástroj, díky kterému si slovní zásobu zapíšete do 

své dlouhodobé paměti, a to mnohem rychleji než při běžném učení se 

slovíček. O Memrise jsem se podrobně rozepsala v tomto článku (ve 

videu se také dozvíte, jak se zaregistrovat a jak Memrise využívat na 

maximum). 

 

7. Až si osvojíte slovní zásobu a fráze dané lekce, na konci PDF Lesson Notes 

(poznámky k lekci) najdete cvičení na překlad vět, kde si můžete 

vyzkoušet, jak se vám daří to, co jste se naučili, převést do praxe (v 

souboru Lesson x Řešení najdete řešení). :) 

http://www.memrise.com/course/600860/start-speaking-english/
http://www.memrise.com/course/600860/start-speaking-english/
http://englishhacker.cz/memrise-jak-se-ucit-anglicka-slovicka/


 

8. Flashcards (neboli kartičky se slovíčky) jsou skvělé na cesty (vejdou se 

všude a nic neváží), takže pokud máte zrovna chvilku, když čekáte u 

doktora nebo jedete tramvají, vytáhněte je a opakujte si. Když si je 

vytisknete a rozstříháte na kartičky, jejich druhá strana je prázdná – zde 

máte svůj vlastní prostor, kam si můžete napsat význam a výslovnost, 

vlastní příklady, namalovat si obrázek, cokoli, co vám pomůže si dané 

slovo lépe zapamatovat. 

 

9. Na MP3 nahrávce si můžete vše procvičit v mluvené formě, vyzkoušet si, 

jak vám jde dát vše, co jste se naučili, dohromady, zkrátka zde to uvedete 

do praxe. Pokud se vám tahle forma učení líbí, pak určitě mrkněte na 

English Hacker Premium, kde najdete ke každé lekci online kurzu hned 

několik nahrávek, ve kterých si s vámi procvičím vše velmi intenzivně, 

do hloubky a v mluvené formě. Učíte se tak mluvit, rychle reagovat 

v angličtině, porozumět mluvenému slovu a ještě si tak lépe 

zapamatujete obsah lekcí a naučíte se to použít v praxi.  

 

10. A nakonec v Lesson Notes najdete sekci s názvem Samomluva (více o ní 

jsem se rozepsala v tomto článku). Ano, znamená to přesně to, jak to zní 

– budete mluvit sami se sebou, a to pouze anglicky. Ke každé lekci jsem 

připravila tři různé scény, do kterých se můžete naplno svou 

představivostí vžít a sehrát scénku, přičemž všechny postavy a 

zúčastněné představujete vy sami. Možná to zní divně nebo bláznivě, ale 

tohle je jeden z nejlepších nástrojů, díky kterému jsem se 

naučila vyjadřovat se v angličtině a pohotově reagovat. Je to zábava, a 

protože mluvíte jen sami se sebou, nebojíte se, že budete vypadat 

hloupě a je vám jedno, že děláte chyby. 

 

11. V Lesson Notes také najdete Checklist, což je seznam, ve kterém si 

můžete odškrtat, co už umíte (je to skvělý pocit, věřte mi), a také volný 

prostor určený pro vaše poznámky k dané lekci. 

 

12. Nemusíte se řídit pouze tím, co v lekcích najdete. Naopak, pokud vám 

v nich něco schází, není nic lepšího, než aktivně zapátrat a vyhledat si to. 

Nebo mi můžete napsat, co vám schází, jak byste lekce vylepšili, a co 

bych mohla udělat lépe, a já udělám, co je v mých silách. 

 

http://englishhackerpremium.cz/
http://englishhacker.cz/proc-nejste-blazni-kdyz-mluvite-sami-se-sebou-anglicky/


13. Využíváním všech materiálů, které jsem pro vás připravila, se učíte 

a procvičujete angličtinu všemi různými způsoby, což je skvělé pro váš 

mozek (ten se nebude nudit, právě naopak – budete ho zaměstnávat 

neustále něčím jiným, čímž mu dáváte signál, že si to má zapamatovat, že 

je to důležité). 

 

14. Pro maximální efektivnost studia angličtiny doporučuji, abyste si sami 

vyhledali nějaké texty (blogy, noviny, články, knihy, citáty apod.) a 

audio (filmy, seriály, videa, podcasty apod.) namluvené či 

napsané rodilými mluvčími. Je to nezbytné, abyste do jazyka takzvaně 

pronikli. Je potřeba tu skutečnou angličtinu naposlouchat, vytrénovat uši 

a mozek, vnímat, vžít a vcítit se do ní. Je také důležité, aby se to týkalo 

něčeho, co vás baví. Jakmile se u toho budete nudit, nic moc se 

nenaučíte a akorát budete otrávení. Učení je zábava. ;) 

 

15. Motivujte se a odměňujte. Nebuďte na sebe příliš přísní, každý dělá 

chyby, i rodilí mluvčí. Všímejte si, jak postupujete a co už umíte, místo 

toho abyste se soustředili na to, co vám nejde a co neumíte. 

 

16. Nejvíc ze všeho ale vaše ovládnutí angličtiny posune konverzace s 

nějakým parťákem, a to až mílovými kroky. Své vědomosti si procvičujte 

a rozšiřujte s někým, kdo anglicky umí velice dobře a dokáže vás 

nadchnout a motivovat. Už jste zkoušeli konverzaci s rodilým mluvčím 

nebo jste zapátrali po parťákovi na englishhackerovském fóru, kde si 

mimo jiné můžete anglicky dopisovat s ostatními English Hackery? ;) 

 

17. Chcete ucelený a podrobný návod včetně praktických tipů, kde čerpat 

materiály a jak se naučit anglicky od prvních kroků až k pokročilé úrovni? 

Pak mrkněte na English Hacker Premium, kde tohle všechno dostanete a 

k tomu ještě mnohem, mnohem víc.  

http://englishhacker.cz/forum/
http://englishhackerpremium.cz/

