
JAK SE UČIT A NAUČIT 
 
ZAČÍNÁ TO VE ŠKOLE  
Základem je chodit do školy 
Naslouchej, zapisuj, podtrhávej a ptej se           
buď jedno velké ucho při výkladu  
PIŠ smysluplné zápisky, ve kterých se dokážeš orientovat, poř. podtrhávej v učebnici a 
dopisuj si informace 
PTEJ SE na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat), jsme tu od toho !!!!!!!!!! 
 
DOMA  
Zajisti si  – klid, podmínky k učení (příjemné prostředí, vyvětrej si, přines si pití popř. něco 
malého na zobání co ti dodá energii, uklidni myšlenky a řeš pouze učení) ODLOŽ MOBILNÍ 
TELEFON, VYPNI ZVONĚNÍ, ODSTRAŇ VŠE CO ROZPTYLUJE – VYPNI  HUDBU,  
POSLOUCHEJ SEBE….. 
Připrav si – vše potřebné pro studium k ruce 
Vytvoř si – studijní plán -  program každého dne - čas domácí přípravy (např.1-2 hod. domácí 
přípravy, je to individuální)  
Pokud jsi unavený(á) např. po praxi, až přijdeš domů můžeš vyzkoušet 30min - 1.hod spánku 
pro osvěžení….někomu to vyhovuje, je pak schopen se lépe učit… 
Mozek potřebuje energii – nepřejez se, najez se a dodej cukr (ovoce), do jídelníčku zařaď 
např.ořechy, nepřeháněj to s kávou…. 
Udělej si pohodlí  - ale ne tak velké abys usnul(a) ☺, postel není moc vhodná na učení, tělo ji 
má spojeno se spánkem….. 
 
JAK SE EFEKTIVN Ě UČIT  

� Přečti si celou probranou látku – budeš vědět, o čem se učíš 
�  Čti danou látku znovu po částech  
�  Dělej si průběžně poznámky na papír = tahák=výtah – vyber to nejdůležitější, piš v 

heslech, graficky rozčleňuj, maluj si obrázky, vymýšlej memotechnické pomůcky, 
používej barvičky, zvýrazňovače, můžeš psát na malé lepící papírky a ty si lepit na 
místa kde je můžeš mít na očích a opakovat (u kuchyňské linky, na wc ☺, na zadní 
straně tvé knihy…) 

�  Ptej se a odpovídej si na kontrolní otázky : KDO?, CO?. KDE?, KDY?, PROČ?, ZA 
JAKÝM ÚČELEM? JAK? (dle problematiky – jaké jsou příčiny, jak to vyšetřím, jaká 
je léčba, jaké jsou indikační skupiny, znám zástupce….) 

� Opakuj samostatně a nahlas, co ses naučil (a) – pro připomenutí použij „tahák=výtah“ 
�  Kontroluj s pomocí učebnice, sešitu, taháků + znovu opakuj. Lépe si to také 

zapamatuješ, pokud budeš někoho učit – vysvětluj-říkej látku nahlas (třeba plyšákovi, 
sourozenci, rodiči u vaření, představ si spolužačku, spolužákovi ve vlaku…..) Je 
důležité to znovu slyšet. 

� Zkoušej sám sebe: zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní 
formou. Když ještě látku neumíš, vrať se zpět!!!   

�  Prostřídávej předměty. 
� Začni tím lehčím. 
� Odškrtávej splněné úkoly. 
� Uč se v blocích – jeden např. předmět 30 minut. 
� Dělej si krátké přestávky – protáhni se, projdi se… 
� Vymez si čas na celkové opakování + procvičení 



� Ideální je, ještě si těsně před spaním pročíst poznámky – mozek si informace znovu 
otiskne… 

� Zapoj rodinu – mami vyzkoušej mě…teď ti vysvětlím infarkt myokardu…… 
� Vyplatí se opakování a návrat ke starší látce 
�  POŘÁDNĚ SE VYSPI A RÁNO SE NASNÍDEJ!!!!!!! 
�  STRACH JE TVŮJ NEPŘÍTEL, VŠE NĚJAK DOPADNE! DŮLEŽITÉ JE SI ŘÍCI: 

„UDĚLAL(A)  JSEM  PRO TO MAXIMUM!“☺ 
 

RELAXUJ!!!   

� věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi.....zkrátka tomu, co máš 
rád(a), aktivní část je nejlepší, čerstvý vzduch ti prospěje  

� dobře a pravidelně spi, odpočívej a přemýšlej o tom co jíš  
� pokud je tvoje hlava zaměstnána starostmi, řešíš konfliktní situaci s druhou osobou, 

učíš se s návalem emocí…to vše odpoutává tvoji pozornost a soustředění: VYPNI, 
VYŘEŠ, SVĚŘ SE  

BOJÍM SE ZKOUŠENÍ 

� pokud jsi nervózní, vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima. Nedívej se 
na třídu, ani přímo na zkoušejícího….někdy se ti ale zkoušející snaží pomoci, ať to 
nepropásneš☺ 

� ničeho se neboj, máme společný cíl..dostat z tebe co máš v hlavě uloženo   
� vybav si a uveď hlavní myšlenky – „tahák-výtah“ 
� rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady  
� mluv samostatně, souvisle a v klidu… jen prodej to, čemu jsi věnoval(a) tolik úsilí  
� pokud se jedná o odborný předmět (OSE), používej oborné termíny které znáš ☺ 

PŘI TESTU  

� pozorně si přečti zadané úkoly, vyslechni zadané úkoly, pokud nerozumíš otázce – 
zeptej se vyučujícího, rád ti otázku upřesní 

� správně si rozvrhni čas  
� ujasni si význam hlavních bodů v zadání  
� odpovídej a řeš všechny otázky, můžeš postupovat od toho co znáš 
� neopisuj – je to pod tvoji úroveň, nejde o známky, ale o vědomosti které máš v hlavě 
� nepropadej panice – pokud nevíš, test se nezdaří…každá známka se dá opravit 
� pracuj s chybou – v testu jsem nevěděl(a)… a zaměř se na to 

 JAK NENARAZIT  

� prostuduj si dobře školní řád  
� seznam se s kritérii hodnocení učitele a požadavky k úspěšnému zvládnutí předmětu 
� jednej slušně – na úrovni, respektuj pravidla slušného chování  
� nehádej se s vyučujícími – nauč se klidně formulovat své požadavky, na všem se 

dohodneme  



� překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit 
� nečti a nejez při hodině, nebav se se spolužáky, neválej se po lavici… 
� neměj „hloupé připomínky, komentáře“ 
� neruš ostatní 
� poslouchej výklad, dělej si poznámky 
� jsme rádi, pokud se zeptáš na to, čemu nerozumíš. Rádi ti vše znovu vysvětlíme. 
� nesnaž se zviditelnit za každou cenu  
� „netvař se“ 
� jednej na rovinu, nelži, nepodváděj 
� prostě víš jak se máš a nemáš chovat ☺ 
� máš-li problémy se studiem, projev zájem o předmět – využij konzultační hodiny  
� nos pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu  
� hlídej si počet zameškaných hodin a pozdních příchodů 
� včas předkládej omluvenky  
� nevíš-li kudy kam, řekni si o pomoc – vyučující, třídní učitel, metodik prevence, 

výchovný poradce…všichni ti rádi pomůžeme☺ 
 
K ZAMYŠLENÍ 

Ve škole nepřežíváš! Vybral(a) sis jí z toho důvodu, aby ses připravil(a) co nejlépe na 
profesi, kterou chceš vykonávat. Uvědom si, že teorie souvisí s praxí a musíš ji umět 
propojovat. Volba této školy, byla tvoje svobodná volba! Děláme všichni vše pro to, abys 
obstál(a).  Během studia, např. při nástupu na OSN, můžeš zjistit, že tato profese není 
pro tebe (náročnost péče, rány, emocionálně náročné situace...). Nejsi první, ani 
poslední. Odborné učitelky a všichni ostatní, podají pomocnou ruku, ale vše má své 
hranice… Důležité je, tuto skutečnost přiznat. Vždy je možnost najít řešení. Cílem naší 
školy je produkovat kvalitní zdravotnické pracovníky, kteří chtějí pracovat v této 
oblasti. Své pocity, úspěchy i  neúspěchy sdílej (s rodiči, třídním učitelem, odbornými 
učitelkami). Všichni máme společný cíl. Uvědom si, že jedna tvoje profesní chyba, může 
v budoucnosti ohrozit člověka na životě!!! 

 

NAŠE PRÁCE JE VZDĚLÁVAT VÁS A PROVÁZET VÁS STUDIEM. 

JSME NA STEJNÉ LODI A JDEME ZA SPOLE ČNÝM CÍLEM. 

TAK HLAVU V ZH ŮRU, CÍL MÁME NA DOSAH RUKY. 

 

       Mgr. Jana Brotánková 


