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• ZPŮSOB OSVOJOVÁNÍ POZNATKŮ

• KAŽDÝ MÁME SVŮJ, KTERÝ NÁM 
VYHOVUJE NEJVÍCE

• TVOŘÍ JEJ ZKUŠENOSTI, SCHOPNOSTI, 
DOVEDNOSTI, POSTOJE, VNITŘNÍ 
MOTIVACE K UČENÍ A ZDĚDĚNÉ 
PREDISPOZICE

ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE!
(Gaius Titus Petronius)

STYL UČENÍ



NAJDI SVŮJ STYL UČENÍ 
A PŮJDE TI TO LÉPE!

…CHCE TO 
JEN MOTIVACI 

A TROCHU 
TRPĚLIVOSTI.



NAUČ SE UČIT SE

Jakým způsobem si nejlépe zapamatuješ poznatky:

• Pamatuješ si to lépe, když se na probíranou látku podíváš v učebnici?

• Pamatuješ si, co učitel v hodině říká?

• Pamatuješ si to lépe, když si o probíraném učivu vykládáš s kamarády?

VIZUÁLNÍ STYL AUDITIVNÍ STYL HMATOVÝ 

A POHYBOVÝ STYL



VIZUÁLNÍ STYL

• Dobře si zapamatuješ obličej, ale na jméno si nevzpomeneš?

• Máš rád, když je v učebnici spousta obrázků?

• V učení pomáhá:

• strukturovat si své zápisky v sešitě

• vypisovat, podtrhávat barevně

• obrázky, nákresy, schémata

• vytvořit si kartičky s pojmy

• myšlenkové mapy

• učení z prezentací

• videa a filmy o dané problematice

• zavřít oči a představit si, o čem byl text





AUDITIVNÍ STYL

• Dobře si pamatuješ, co jsi někdy někde slyšel? 
(výklad učitele, hlášky z filmů,…)

• V učení pomáhá:

• dobře poslouchat výklad učitele,

• přeříkávat si učivo o přestávce s kamarádem,

• navštěvovat doučování,

• popisovat učivo někomu, kdo chyběl,

• při učení si látku číst nahlas,

• nahrát si při domácím učení audiozáznam 
a znovu si jej poslechnout.



HMATOVÝ A POHYBOVÝ STYL

• Máš neustálou potřebu pohybu i při učení?

• Rád hraješ výukové hry, máš rád školní 
projekty, rád tvoříš plakáty o nějakém učivu, 
máš rád dílny nebo laborky?

• Při učení pomáhá:

• zapojování všech smyslů,

• poslouchej a vymýšlej příklady ze života,

• hraní rolí (např. angličtina – rozhovory),

• angažovat se v projektech,

• tvořit si kartičky nebo jiné pomůcky,

• při učení doma se pohybovat, měnit svoji 
polohu nebo chodit po místnosti.



DOPORUČENÍ
• Efektivnější – kombinuj styly dohromady! Vyber si od každého něco.

• Vyhovující podmínky (denní doba, osvětlení, prostředí, správné sezení,…)

• V učivu se snaž hledat souvislosti, logické návaznosti.

• Dlouhé učení doma vyžaduje pauzy – napij se, nasvač se, zacvič si.

• Opakování = matka moudrosti!



ZKUSTE SI

Zapamatujte si 
tyto obrázky 

během 60 vteřin.



ZKUSTE SI

Zapiš co nejvíce zapamatovaných obrázků.



TIPY K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMAČKY



UŽITEČNÉ ODKAZY

• http://www.uceninenimuceni.cz/uceni-nema-byt-muceni (M, Př, INF)

• http://www.statniprijimacky.cz/ (zadání a výsledky testů ČJ, M z minulých let)

• https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp (test zdarma)

• http://www.testpark.cz/testy (on-line testy z učiva Aj, M, Čj, D, Ch, Nj, Př, Z)

• https://www.umimecesky.cz/uvod (zábavné procvičování Čj, M, Aj, Nj)

• http://matematika.hrou.cz/ (procvičování M)

• https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php (procvičování M, Čj)
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https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


UČENÍ JE PRVNÍM KROKEM NA 
CESTĚ KE ŠTĚSTÍ.

Dalajláma


